
Зворушлива історія ТНТУ – це передусім неза-
бутні події, вражаючі факти і неординарні люди, які 
тут працюють, творять велику науку, навчаються чи 
відвідують наш університет з почесною місією. Ми-
нуть роки, десятиліття, а їхні світлі думки та щирі 
побажання окрилюватимуть наш колектив на нові 
досягнення і здобутки.

Україна має бути техноло-
гічною, інженерною. Тому тех-
нічний університет у доброму 
розумінні приречений на успіх! 
Бажаю відбутися заради успіш-
ної України!

Володимир 
СЕМИНОЖЕНКО,

почесний професор ТНТУ,
нині віце-прем’єр-міністр України

15. 04. 2009 р.

Щиро вітаю колектив Уні-
верситету імені Івана Пулюя 
з присвоєнням статусу націо-
нального.

Бажаю розквіту, відданої 
праці на розбудову нації і де-
ржави.

Виплекайте найвищих фа-
хівців свого Університету – пат-
ріотів України!

Віктор ЮЩЕНКО,                               
Президент України

12. 12. 2009 р.

Колективу національного тех-
нічного університету зичу най-
кращих успіхів у науці, освіті.

Це добре, що на Західній Ук-
раїні є такі могутні навчальні за-
клади, є люди, які здатні будувати 
нову державу.

Хай щастить!  
З повагою – Леонід КРАВЧУК, 

перший Президент незалежної України.
    26. 01. 2010 р.                                                      

З університетської книги відгуків

Говорять 
почесні Гості

Тернопільський національний технічний університет імені Івана 
Пулюя займає чільне місце у науковому, освітньому і культурному житті 
не тільки Західного регіону, але й усієї України. Він покликаний сприяти 
самореалізації студентів, аспірантів, викладачів, працівників ВНЗ, тво-
ренню високоосвіченої, національно свідомої особистості, здатної неза-
лежно мислити і діяти згідно з принципами добра й справедливості. 

Динамічна історія нині потужного технічного університету починаєть-
ся із загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту у 
Тернополі, створеного наказом міністра вищої та середньої спеціальної ос-
віти Української РСР №84 від 11 березня 1960 року. Цьому сприяв розвиток 
у нашому краї індустрії, якій були потрібні висококваліфіковані  інженери. 
Саме у той час в обласному центрі  народжується виробниче об’єднання 
«Ватра», Тернопільський комбайновий завод, філії підприємств у районних 
центрах, які також потребували наукового забезпечення і технічних кадрів. 

А відтак, реагуючи на запити виробництва, професійно і якісно 
зростав наш ВНЗ. Уже тоді основу його науково-педагогічного персоналу 
складали викладачі, які прибули сюди із Львівського політехнічного інс-
титуту, а також досвідчені фахівці з промислових підприємств та проек-
тних організацій.

Згодом, у міру збільшення кількості студентів, спеціальностей, викла-
дачів, розширення обсягу наукових досліджень, навчальний заклад було ре-
організовано у Тернопільський філіал Львівського політехнічного інституту 
(1964 р.), у Тернопільський приладобудівний інститут (1991 р.) та Тернопіль-
ський державний технічний університет імені Івана Пулюя (1996 р.).

(Закінчення на 4-й стор.)
 

Ректор ТНТУ, професор Петро Ясній (справа) з онуком         
І. Пулюя – Петером  – у галереї Віденського університету 

(Австрія).  Його спогади читайте на 7-й стор.

Тернопільському національному 
технічному університету ім. І. Пулюя  –

З ювілеєм, дорога Альма-матер!
50!

    Місія щедрих знань 
і технічного прогресу
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Прихід зеленокосої весни у більшості з нас за-
звичай асоціюється з теплом, радістю та енергією 
нових планів. Тому й не дивно, що саме у цю чарів-
ну пору року в середовищі студентської ради фа-
культету економіки та підприємницької діяльності 
зародилася ідея організувати феєричне свято краси 
– «Міс факультету». 

Хто з дівчат хоча б раз у житті не мріяв відчути 
себе королевою? І ось вісім найсміливіших представ-
ниць прекрасної статі, сповнених наміру боротися за 
почесний титул, вийшли на сцену актової зали освіт-
ньо-мистецького комплексу «Політехнік». Учасниці 
не лише демонстрували вміння невимушено почувати-
ся перед аудиторією, цікаво розповідати про себе, а й 
представляли багатогранні таланти: театральний, во-
кальний, танцювальний, дизайнерський і навіть кулі-
нарний. 

Атмосфера конкурсу була невимушеною і веселою, 
значною мірою завдяки гостям свята – командам КВН 
«Оптом дешевше» та «Медогляд». Приємним став і за-
вершальний акорд шоу, оскільки «титулованими»  проголосили 
усіх дівчат, лише у різних номінаціях. А короновані місця роз-
ділили: Христина Ткач, яка здобула звання віце-міс,  Ірина Бара-
новська – перша віце-міс – та Мар’яна Горкуненко – міс ФПД. 

Тож сердечно вітаємо учасниць, адже кожна із них здобула 
найбільшу перемогу – перемогу над собою і над своїм страхом 

поразки. Бажаємо усім дівчатам захоплюючого конкурсу й надалі 
залишатися королевами власного життя – цікавого, веселого та 
змістовного!

Марта М’ЯКУШКО

На знімку: хореографічний фрагмент конкурсу 
«Міс факультету».

Африканська студентка з ТНТУ 
Чідо Тесса Мударікі взяла участь у 
міжнародному святі «Воскресни, пи-
санко!», яке проходило у місті Лева. 

Я писала писаночку,
Писала, писала,
Щоби тая писаночка
Славу здобувала.

Ой кувала зозуленька,
Та й сіла на стайню,
А я пишу миленькому
Писаночку файну.

Я писала писаночку,
Кольори вкладала,
Щоби людям писаночка 
Радість дарувала.
Не впевнена, що 

кожна сучасна ук-
раїнська дівчина змо-
же правильно проко-
ментувати текст цієї 
коломийки. Адже 
не всім, на жаль, на-
передодні світлих 
Великодніх Свят до-
водиться тримати у 
тремтячих чи вправ-
них руках писальце 
і виводити воском 
на яйцях візерунки, 
закодовуючи у них 
надію на здоров’я, 
довголіття, силу, щастя та багатство. 

А ось студентці нашого університету 
Чідо Тессі Мударікі із Зімбабве пощас-
тило. Вона не лише опанувала прадав-
нє мистецтво українців, а навіть узяла 
участь у міжнародному святі  «Воскрес-
ни, писанко!», яке відбулося у Львові. 
Непростому ремеслу її навчив Ярослав 

Осадца, керівник гуртків Тернопільсько-
го обласного еколого-натуралістичного 
центру учнівської молоді, який разом з 
дружиною Анжелою супроводжував дів-
чину під час поїздки до міста Лева. 

Не дивно, що писанкарка з Афри-
ки привернула увагу не лише чисель-
них учасників заходу, а й засобів масо-
вої інформації. В інтерв’ю телеканалу       
«УТ-1», представившись студенткою 
Тернопільського національного техніч-
ного університету імені Івана Пулюя, 
Тесса відзначила: «Я вивчаю українську 
мову та культуру, бо для мене це дуже 
важливо». 

Хотілося б, щоб не менший інтерес 
до національної культури був і в моло-
дої генерації самих українців, адже за-

гальновідомо, що сила кожного дерева 
криється у його корінні…

Марта М’ЯКУШКО

На знімку: Чідо Тесса Мударікі
 (у центрі) зі своїм наставником 

Ярославом Осадцою (справа) 
та учасниками свята.

Свято юної краси з королівським шармом

Воскресла писанка у Львові У залік 
спартакіади 

У спорткомплексі «Політехнік» 
відбулися університетські змагання з 
гирьового спорту в залік студентської 
спартакіади. У них взяли участь 39 сту-
дентів із шести факультетів. Механіко-
технологічний факультет був представ-
лений двома командами. 

Хлопці та дівчата змагалися у семи ва-
гових категоріях від 60 до 90 кг. Особисті 
місця визначалися за сумою підйомів у 
двох вправах: поштовху двох гир і ривка 
гирі кожною рукою.

Сенсації не сталося, як і очікувалося, 
основна суперечка за лідерство у команд-
ній боротьбі розгорнулася між механіками 
і харчовиками. І лише після завершення 
виступу учасників у категорії понад 90 кг 
визначився переможець командної бороть-
би. Ним стала перша команда МТФ, друге 
місце виборола команда ФХВ, а замкнули 
трійку призерів спортсмени МТФ-2. 

В особистому заліку переможцями 
у порядку вагових категорій стали: 60 кг 
– Різа Халілов (ФХВ); 65 кг – Іван Грин-
чук (ФХВ); 70 кг – Тарас Дудар (ФРК); 
75 кг – Володимир Сьомер (ФКТ); 80 
кг – Олександр Горностай (ФХВ); 90 кг 
– Володимир Гаврилюк (МТФ); понад 90 
кг – Василь Середюк (ФКТ).



СТОЛЯРЧУК 
Всеволод 

Пилипович,
декан Тер-

нопільського 
загальнотехніч-
ного факультету 

Львівського 
політехнічного 

інституту (1960-
1961 рр.), кан-

дидат технічних 
наук, професор.

Народився 18 
жовтня 1922 р. у селі Берестовець Кос-
топільського району Рівненської облас-
ті. 

Після закінчення навчання з відзнакою 
у 1951 р. був зарахований асистентом ка-
федри деталей машин ЛПІ. У 1953-му — 
переведений на посаду старшого викла-
дача цієї ж кафедри, а 1955 р. успішно 
захистив дисертацію і одержав ступінь 
кандидата технічних наук, а далі — атес-
тат доцента. У 1960 р. В. Столярчука пе-
реводять у Тернопіль на посаду декана 
новоствореного загальнотехнічного фа-
культету ЛПІ. Всеволод Пилипович був 
його першим засновником і організато-
ром. З 1963 по 1974 р. завідував кафед-
рою технічної механіки Тернопільського 
філіалу Львівського політехнічного інс-
титуту, а з 1974 по 1995 р. — на посаді 
доцента цієї ж кафедри. 

ЩЕРБАКОВ 
Анатолій 

Олександрович,
директор 

Тернопільсь-
кого філіалу 
Львівського 

політехнічно-
го інституту 

(1961-1968 рр.), 
кандидат 

хімічних наук, 
доцент.

Народився 2 
вересня 1919 р. у 
с. Петровське Липецької області Російсь-
кої Федерації.

У 1958 р. захистив кандидатську ди-
сертацію на тему: «Отримання фурфулолу 
з нових видів сировини та його стабіліза-
ція» в Інституті хімії деревини АН Латвії. 

З 1960 р. працював на кафедрі хімії 
тодішнього Тернопільського загальнотех-
нічного факультету ЛПІ. 

У 1961 р. А.О. Щербакова призначили 
деканом факультету, а згодом — директо-
ром Тернопільського філіалу Львівського 
політехнічного інституту.

З 1976-го по 1986 рік — на посаді про-
фесора кафедри хімії тодішнього філіалу 
ЛПІ. 

ПОЛІЩУК 
Анатолій 

Григорович,
директор 

Тернопільсь-
кого філіалу 
Львівського 

політехнічно-
го інституту 

(1968-1985 рр.), 
кандидат 

хімічних наук, 
доцент.

Народився 27 
жовтня 1924 р. у 

м. Старокостянтинові Хмельницької об-
ласті. 

У 1966 р. обраний завідувачем ка-
федри фізичної і колоїдної хімії ЛПІ. У 
1968 р. переведений на посаду декана 
загальнотехнічного факультету і дирек-
тора Тернопільського філіалу ЛПІ. На 
цій посаді пропрацював до 1985 року. 
А.Г. Поліщук запрошував на роботу у 
філіал талановитих студентів та інже-
нерів тернопільських підприємств, ук-
ладав госпдоговори на наукоємні роботи 
для промисловості. У результаті, напе-
редодні виходу директора на пенсію у 
1985 р. працівники філіалу захистили 2 
докторські та 56 кандидатських дисерта-
цій.

На його особистому рахунку 99 пуб-
лікацій, у т. ч. 6 авторських свідоцтв та 
винаходів. 

ШАБЛІЙ 
Олег 

Миколайович,
директор Тер-
нопільського 
філіалу ЛПІ 

(1985–1991 рр.), 
ректор Тер-

нопільського 
приладобудів-
ного інституту 
(1991–1996 рр.), 

ректор Тер-
нопільського 

державного технічного університету 
ім. І. Пулюя (1996–2007 рр.), доктор 

фізико-математичних наук, професор.
Народився 18 червня 1935 р. на Тер-

нопільщині. У 1958 р. закінчив Львівсь-
кий державний університет ім. І. Фран-
ка.

Олег Миколайович – дійсний член 
Академії інженерних наук України, за-
служений діяч науки і техніки України. 
Нагороджений орденами «Знак Поша-
ни» та «За заслуги» ІІІ ступеня, визна-
ний людиною року Кембріджським між-
народним бібліографічним центром         
(1998 р.) у номінації «Наука», відзначе-
ний нагородою «Свята Софія», почесний 

громадянин міста Тернополя.
У 1995 р. з ініціативи О.М. Шаблія 

тодішньому інституту присвоїли ім’я ви-
датного українського фізика  І. Пулюя. 

З 2007 р. О. М. Шаблій — проректор 
по зв’язках з виробництвом ТНТУ, заві-
дувач кафедри інформатики і математич-
ного моделювання.

ЯСНІЙ 
Петро Воло-
димирович,
ректор Тер-

нопільського 
національно-
го технічного 
університету 

імені Іва-
на Пулюя                
(з 2007 р.), 
доктор тех-

нічних 
наук,           

професор
Народився 12 серпня 1952 р. 

в с. Кутище Бродівського району 
Львівської області. Навчався у Тер-
нопільському філіалі ЛПІ, який за-
кінчив з відзнакою. Після служби 
в армії обіймав різні посади у НДС 
Тернопільського філіалу Львівської 
політехніки. З 1977 р. — аспірант 
Інституту проблем міцності АН Ук-
раїни. З 1992 р.  – завідувач кафед-
ри матеріалознавства, а через рік 
— проректор з наукової роботи Тер-
нопільського приладобудівного інс-
титуту, згодом ТДТУ ім. І. Пулюя.

У 2007 р. обраний конферен-
цією трудового колективу ректором                                                
ТДТУ ім. І. Пулюя. Під керівництвом 
П.В. Яснія у 2009 року університет 
здобув статус національного.

Петро Володимирович  –голова 
спеціалізованої вченої ради із захисту 
кандидатських дисертацій при ТНТУ, 
член Ради Західного наукового цент-
ру НАН України і МОН України, член 
Європейського товариства з ціліс-
ності конструкцій, член правління 
Українського товариства з механіки 
руйнування, головний редактор нау-
кового журналу «Вісник Тернопіль-
ського державного технічного уні-
верситету». Заслужений діяч науки 
і техніки України, нагороджений по-
чесною грамотою КМ України .

Під керівництвом П. В. Яснія 
захищені 10 кандидатських дисер-
тацій та підготовлена до захисту 1           
докторська дисертація.

З 1999 р. Петро Володимирович 
очолює центр інформаційних техно-
логій університету, а з  2008 р. — ка-
федру будівельної механіки.
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    ВІДДАЙМО ШАНУ КАПІТАНАМ
 УПРОДОВЖ П’ЯТДЕСЯТИ ЗОЛОТИХ ЛІТ ЗРОСТАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ ПОРУЧ З НАМИ  БУЛИ І ЗАЛИШАЮТЬСЯ 
ЛЮДИ, ЯКІ БРАЛИ Й БЕРУТЬ НА СЕБЕ БІЛЬШУ НОШУ СМІЛИВОСТІ, ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА РИЗИКУ ЗА РОЗ-
БУДОВУ Й УПРАВЛІННЯ ВЕЛИКИМ УНІВЕРСИТЕТСЬКИМ КОРАБЛЕМ. ЦЕ – НАШІ ШАНОВНІ РЕКТОРИ, ЯКИМ 
ХОЧЕТЬСЯ ЩИРО ПОДЯКУВАТИ ЗА ЖЕРТОВНУ ПРАЦЮ, ЗА ТЕ, ЩО ЗАВЖДИ НАДІЙНО ТРИМАЛИ ШТУРВАЛ І 

ВЕЛИ КОЛЕКТИВ У ВІРНОМУ НАПРЯМКУ. 
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Зворушливими спогадами про свого 
знаменитого дідуся Івана Пулюя ділить-
ся його онук Петер, який нині проживає 
неподалік австрійської столиці.

У затишному віденському кафе, поб-
лизу відомого на всю Європу універси-
тету, за кухлем апетитного австрійського 
пива, повільно течуть спогади добродуш-
ного Петера Пулюя про свого геніального 
дідуся. На жаль, у часі вони розійшлися. 
Петер народився уже по смерті діда, тому 
згадує лише перекази батька, його братів 
та рідних. Петер бідкається, що про його 
діда Івана мало знають у Відні. На його 
честь стараннями і коштом українського 
посольства там встановлена лише одна 
меморіальна дошка.

З переказів рідні онук пригадує, що у 
заповіті, чи в інших документах діда, була 
записана його остання воля  – «поховати 
його на милій серцю Україні». А потім 
Петер щиро запрошує мене відвідати ма-
льовниче місто Леондінг, де він проживає 
у власному затишному будинку із садом.  

 – Маю дуже великий альбом з фото-
графіями діда Івана,  – каже онук,  – котрий 
мені передали родичі. Його  важко кудись 
возити. Приїдьте, і я поділюся з вами де-
якими фотографіями, нехай збережуться 
для нащадків.

На відміну від знаменитого дідуся, 
П. Пулюй спеціальної освіти не отримав. 
Батько мав власну справу, невелику кіно-
компанію, яку й передав у спадок Петеру, 
а він кілька років тому  – своєму синові. 
Сам відійшов від справ кінопродукції і те-
пер займається доглядом власного саду. 

За дорученням дружини він щоденно 
ходить по  продукти. А придбавши усе 
необхідне, прямує у кафе і за філіжанкою 
традиційної віденської кави читає газети. 
Особливо цікавиться новинами про Украї-
ну, переймається долею праотчого краю. 
Каже, якби хоч на три місяці приїхав до 
України, то навчився б розмовляти рідною 
мовою. Разом з тим, прикро йому від того, 
що науковим подвигом діда мало цікав-
ляться діти, а внуки й поготів. На жаль, 

чужина  – не краще місце для прихистку 
рідної мови і традицій. 

Проте Петер невимовно радіє, що в 
Україні є університет, який носить ім’я 
Івана Пулюя, що знають, цінують і пиша-
ються його предком на Батьківщині. Літ-
ній чоловік обіцяє приїхати до Тернополя 
на святкування півстолітнього ювілею на-
ціонально технічного університету, тільки 
заздалегідь просить не надавати йому сло-
ва на урочинах, бо «не любить виступати і 
в таких випадках завжди хвилюється». 

А ще тішиться пан Петер, що через 
Інтернет вдалося розшукати родичів по 
лінії батькового брата, які живуть на за-
хідних теренах Польщі, біля Зеленої Гури. 
Минулого року разом з дітьми і онуками 
відвідав їх. І тепер уся родина Пулюїв 
щорічно, в останню неділю червня, зби-
рається на озері поблизу Зальцбурга, де 
свояки спілкуються, діляться новинами, 
спогадами, а потім, на превеликий жаль, 
роз’їжджаються, щоби знову поодинці на 
чужині продовжити шлях, започаткований 
Іваном і Катериною Пулюями.  

Спогади Петера Пулюя записав 
ректор ТНТУ Петро ЯСНІЙ      

 Відень, березень 2010 року.

«НА МИЛІЙ СЕРЦЮ УКРАЇНІ...»

У залік студентської олімпіади відбули-
ся змагання з плавання, в яких право нази-
ватися кращими виборювали 40 студентів.

Учасники змагалися у чотирьох видах 
програми та естафетному плаванні. В осо-
бистому заліку переможцями стали: Олек-
сандр Антонюк (група МКсп-41; 50 м, в/с), 
Анастасія Колач (СП-21; 50 м, в/с, 50 м, 
бат.), Євгенія Левченко (БМ-31; 50 м, н/с), 
Іван Кульчицький (ХС-21; 50 м, брас), Пав-
ло Хом’яківський (ХК-13; 50 м, бат.).

В естафетному плаванні 4х50 м в/с пе-
ремогу святкувала команда механіко-тех-
нологічного факультету, за яку виступали: 
Олександр Антонюк (МКсп-41), Дмитро 
Галатович (МВ-31), Василь Сапріянчук 
(МТп-32) та Володимир Чепига (МВ-41). 
Друге місце посіла команда ФІС у складі: 
Тараса Гевка (СН-21), Романа Вітрука 
(СП-11), Ігоря Вітрука (СІ-11), Назара 
Гайди (СІ-11). Третіми були плавці ФХВ: 
Олег Шинкар (ХС-11), Андрій Масюк (ХС-
11), Павло Хом’яківський (ХК-13) та Іван  
Кульчицький (ХС-21).

У командному заліку безперечним лі-
дером стала команда МТФ, яка набрала 
435 очок, другою була збірна ФХВ (322 
очок), третьою  – ФІС (283 очок).

Про медицину дбають Токіо й Тернопіль
Тернопільский національний технічний університет імені Івана Пулюя спільно з 

компанією «Токіо Боекі СіАйЕс Лтд» (Японія) провів науково-методичний семінар 
«Комплексні рішення для науки, промисловості та медицини на основі японських 
технологій», присвячений новітнім розробкам японського науково-аналітичного 
приладобудування.

На семінарі було представлено інформацію про сучасні растрові та трансмісійні 
електронні мікроскопи, аналітичні системи для електронної мікроскопії, дифракто-
метри, спектрометри, інше спеціальне обладнання.

Гості та студенти університету ознайомились з роботою і можливостями лабо-
раторії електронної мікроскопії університету. В рамках роботи семінару між ТНТУ 
та компанією «Токіо Боекі СіАйЕс Лтд» підписано протокол про наміри співробіт-
ництва з метою здійснення спільних науково-дослідних та інноваційних проектів, 
організації науково-освітніх заходів, а також  стажування на базі компанії тер-
нопільських науковців та аспірантів.

 
Генеральна асамблея у французькому посольстві
Ректор, професор П.В. Ясній, завідувач кафедри програмної інженерії, доцент 

М.Р. Петрик та студенти факультету комп’ютерно-інформаційних систем і про-
грамної інженерії Р. Вітрук, Ю. Брунець (гр. СП-11) взяли участь у Генераль-
ній асамблеї Української асоціації випускників французьких освітніх програм 
AUDESF, що відбулася у посольстві Франції в Україні за участю Надзвичайного і 
Повноважного посла Франції в Україні Жака Фора. 

AUDESF сьогодні є однією із найпотужніших франкофонійних структур, ство-
рених за підтримки посольства Франції в Україні, яка розвиває дієві програми, 
практичні механізми і європейські науково-освітні кооперації (www.audest.org.
ua). Ця організація сприяє активному поширенню досвіду європейської освіти, 
стажуванню студентів та науковців, культурному розвитку.

ТНТУ є одним із засновників цієї авторитетної інституції, а понад 80 студентів 
і викладачів університету стали її членами.

Міжнародна інтеграція

На водних доріжках - 
запекла боротьба

У нас навчатимуться в’єтнамці
У ТНТУ з робочим візитом перебували представники державної компанії 

«Хітако» (СР В’єтнам). 
Зарубіжні гості дали високу оцінку рівню фахівців, які навчалися в на-

шому університеті у 2009 році, а також задекларували намір про продовжен-
ня програми підготовки в’єтнамських спеціалістів та організації наукових 
досліджень.

На знімку: перший проректор, проректор з навчальної роботи універ-
ситету, професор Ігор Луців та директор центру перспективних технологій 
компанії «Хітако» Во Тронг Мінь під час передачі акту виконаних робіт.  
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Напередодні п’ятдесятирічного ювілею університету шлемо найщиріші вітання 
нашим шановним ветеранам, які упродовж тридцяти і більше років (понад двад-
цять з яких  –  у ТНТУ) передають свій безцінний педагогічний талант, багатющий 
досвід і щедрі зерна знань молодій генерації майбутньої технічної еліти України. 
За все це сьогодні хочеться їм низько вклонитися і з глибокою вдячністю згадати         
поіменно кожного з них. 

1. Бодрова Людмила Гордіївна – доцент кафедри будівельної механіки.
2. Герман Олег Михайлович – проректор з гуманітарної освіти та виховання
3. Гевко Богдан Матвійович – завідувач кафедри технології машинобудування.
4. Гладьо Богдан Михайлович – професор кафедри технічної механіки і с/г маши-

нобудування.
5. Гащин Євген Володимирович – доцент кафедри економічної кібернетики.
6. Дідух Леонід Дмитрович – професор кафедри фізики.
7. Дубецький Іван Дмитрович – старший викладач кафедри конструювання верс-

татів, інструментів та машин.
8. Дичковський Михайло Григорович – доцент кафедри технології машинобуду-

вання.
9. Довбуш Анатолій Дмитрович – старший викладач кафедри технічної механіки і 

с/г машинобудування.
10. Жаровський Олег Степанович – старший викладач кафедри технічної механіки 

і с/г машинобудування.
11. Закалов Олександр Васильович – завідувач кафедри обладнання харчових тех-

нологій.
12. Зубченко Іван Іванович – професор кафедри технічної механіки і с/г машино-

будування.
13. Куцевич Арсен Васильович – декан ФРК.
14. Коземчук Романія Степанівна – асистент кафедри фізики.
15. Кривий Петро Дмитрович – професор кафедри конструювання верстатів, інс-

трументів та машин.
16. Кузьмін Микола Іванович – старший викладач кафедри конструювання верс-

татів, інструментів та машин.
17. Кушнірук Наталія Василівна – старший викладач кафедри харчової біотехно-

логії і хімії.
18. Лозінський Василь Микитович – доцент кафедри інформатики і математичного 

моделювання.
19. Лобас Віктор Володимирович – професор кафедри українознавства і філософії.
20. Мокрицький Іван Дмитрович – старший викладач кафедри конструювання вер-

статів, інструментів та машин.
21. Матвійчук Анатолій Васильович – доцент кафедри технології машинобудуван-

ня.
22. Мильніков Олександр Володимирович – доцент  кафедри технічної механіки і 

с/г машинобудування.
23. Мовчан Леонід Тимофійович – доцент кафедри електротехніки.
24. Михайлишин Михайло Стахович – професор кафедри інформатики і матема-

тичного моделювання.
25. Нікіфоров Юрій Миколайович – професор кафедри фізики.
26. Назаревич Богдан Іванович – старший викладач кафедри конструювання верс-

татів, інструментів та машин.
27. Нікітаєв Владислав Григорович – доцент кафедри економічної кібернетики.
28. Ніконенко Василь Миколайович – професор кафедри українознавства і філо-

софії.
29. Оксентюк Андрій Олександрович – професор кафедри менеджменту у вироб-

ничій сфері.
30. Пундик Андрій Володимирович – професор кафедри фізики.
31. Паливода Юрій Євгенович – професор кафедри технології машинобудування.
32. Пулька Чеслав Вікторович – професор кафедри технології та обладнання зва-

рювального виробництва.
33. Проць Ярослав Іванович – завідувач кафедри автоматизації технологічних про-

цесів та виробництв.
34. Петришина Людмила Йосипівна – старший викладач кафедри іноземних мов.
35. Рокіцький Олександр Михайлович – доцент кафедри фізики.
36. Рольська Наталія Василівна – викладач кафедри іноземних мов.
37. Самборська Олександра Миколаївна – доцент кафедри вищої математики.
38. Хоміцький Богдан Володимирович – старший викладач кафедри інформатики і 

математичного моделювання.
39. Чубатий Анатолій Петрович – старший викладач кафедри електротехніки.
40. Шаблій Олег Миколайович – проректор по зв’язках  з виробництвом.
41. Шпак Роман Іванович – доцент кафедри технології та обладнання зварюваль-

ного виробництва.
42. Шелестовський Борис Григорович – завідувач кафедри вищої математики.

   Низький уклін Вам, 
шановні ветерани! 

29 квітня на базі нашого уні-
верситету відкрито Тернопіль-
ський науково-інформаційний 
центр європейської та євроат-
лантичної інтеграції, який функ-
ціонуватиме за моделлю, розроб-
леною Інститутом трансформації 
суспільства (м. Київ). 

Заснування цієї структури 
здійснено у рамках спільного ук-
раїнсько-словацького проекту, що 
підтримується Міністерством за-
кордонних справ Словацької Рес-
публіки та її посольством в Україні. 
З нагоди цієї події у ТНТУ завітали 
численні гості з Києва та представ-
ники місцевої влади, які виступили 
перед студентами і викладачами, 
що зібралися у читальній залі нау-
ково-технічної бібліотеки. 

Засідання відкрив ректор уні-
верситету, професор Петро Ясній, 
який підкреслив, що новостворе-
на структура сприятиме інтеграції 
нашого навчального закладу в єв-
ропейський науковий та освітній 
простір. Модератором заходу став 
директор Інституту трансформації 
суспільства, професор Національ-
ної академії управління, заступник 
голови координаційної ради Гро-
мадської Ліги Україна – НАТО Олег 
Соскін. 

Своїм баченням проблем та пер-
спектив євроінтеграції України з 
присутніми поділились також пер-
ший заступник голови Тернопіль-
ської обласної державної адмініст-
рації Андрій Фліссак, заступник 
голови міської ради, депутат обл-
ради Леонід Бицюра, заступник на-
чальника управління освіти і науки 
Тернопільської обласної державної 
адміністрації Ігор Равлів, директор 
центру інформації та документації 
НАТО в Україні Наталія Немилівсь-
ка, заступник директора столичної 
гімназії «Апогей», член асоціа-
ції директорів шкіл України Юлія 
Безверха і керівник міжнародних 
інформаційно-просвітницьких про-
ектів Інституту трансформації сус-
пільства, викладач Національної 
академії управління Надія Матвій-
чик. 

А про основні напрями діяль-
ності Тернопільського науково-ін-
формаційного центру європейської 
та євроатлантичної інтеграції при-
сутнім розповіла професор кафедри 
менеджменту ТНТУ ім. І. Пулюя, 
доктор державного управління 
Марія Рудакевич, яка очолила  но-
востворену структуру. 

Жвава дискусія, що зав’язалась 
після аналітичних  виступів, та чис-
ленні запитання присутніх засвід-
чили актуальність проблеми, яку 
обговорювали у стінах нашого тех-
нічного університету.

Наталія ГАВДИДА 

Запрошує центр 
євроінтеграції
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1960 рік 
Директор Львівського політехнічного 

інституту М.Г. Максимович затвердив 
кандидата технічних наук, доцента Сто-
лярчука Всеволода Пилиповича деканом 
Тернопільського загальнотехнічного фа-
культету Львівського політехнічного інс-
титуту.

1961 рік 
7 лютого директор Львівського полі-

технічного інституту М.Г. Максимович 
затвердив кандидата хімічних наук Щер-
бакова Анатолія Олександровича деканом 
Тернопільського загальнотехнічного фа-
культенту ЛПІ.

1962 рік
З першого вересня 1962 року Мінвуз Ук-

раїни надав дозвіл Тернопільському ЗТФ на 
стаціонарне навчання. 

1963 рік
На Тернопільському ЗТФ ЛПІ організо-

вано кафедри: вищої математики, фізики 
та енергетики, хімії, нарисної геометрії та 
графіки, технічної механіки.

1964 рік
Тернопільський загальнотехнічний фа-

культет  реорганізовано у Тернопільський 
філіал Львівського політехнічного інсти-
туту. Керівництво філіалом спочатку здій-
снював кандидат хімічних наук, доцент 
Щербаков Анатолій Олександрович.

1968 рік
Доцента кафедри хімії ТФ ЛПІ Ана-

толія Григоровича Поліщука призначено де-
каном ЗТФ. На нього ж покладено обов’язки 
директора Тернопільського філіалу.

1969 рік
22 квітня електромеханічний факуль-

тет ТФ ЛПІ перейменовано у механічний 
факультет. 

1972 рік 
На базі кафедри технології машино-

будування і металознавства організовано 
дві кафедри: технології машинобудування і 
верстатів та інструментів.

1975 рік  
На одинадцяти кафедрах майбутню 

технічну еліту готували 113 викладачів.
1976 рік 
Кафедру фізики та електромеханіки 

реорганізовано у дві нові – фізики та енер-
гетики. 

1981 рік
На базі механічного та загальнотехніч-

ного факультетів було організовано вечір-
ній факультет.

1982 рік 
Почалась наскрізна підготовка студен-

тів за спеціальністю «світлотехніка та 
джерела світла» з вечірньою формою нав-
чання. На виробничому об’єднанні «Ватра» 
засновано філіал кафедри енергетики.

1985 рік
На посаду директора Тернопільського 

філіалу  Львівського  ордена Леніна полі-
технічного  інституту (був і такий період 
у нашому житті) призначено завідувача 
кафедри теоретичної механіки, доктора 
фізико-математичних наук, професора 
Олега Миколайовича Шаблія.

1988 рік 
Механічний і вечірньо-заочний факуль-

тети реорганізовані у механіко-технологіч-
ний та електромеханічний з підготовкою 
студентів за денною, вечірньою і заочною 
формою навчання. 

1990 рік
Вперше випускник нашого універси-

тету, П.В. Ясній, захистив докторську                
дисертацію.

1991 рік
На базі Тернопільського філіалу Львівсь-

кого політехнічного інституту створено 
Тернопільський приладобудівний інститут. 
Ректором призначено Олега Миколайовича 
Шаблія.

1992 рік
Проректор університету, нині заслу-

жений діяч мистецтв України, О.М. Гер-
ман розробив проект емблеми та хоругви 
Тернопільського приладобудівного інсти-
туту, які згодом були урочисто освячені й 
нині складають священну символіку ТНТУ.

1993 рік
Розпочато будівництво освітньо-

мистецького центру «Політехнік». 
1994 рік
Згідно з рішенням Міжгалузевої акреди-

таційної комісії, університет акредитова-
но у повному обсязі за IV рівнем.

1995 рік
Тернопільському приладобудівному 

інституту присвоєне ім’я видатного ук-
раїнського вченого та громадського діяча 
Івана Пулюя.  Встановлено його погруддя.

1996 рік
На базі приладобудівного інституту 

створено Тернопільський державний тех-
нічний університет імені Івана Пулюя. Рек-
тором університету затверджено академі-
ка Академії інженерних наук   О.М. Шаблія.

1997 рік
Учена рада університету виробила кон-

цептуальні основи розвитку навчального 
закладу і затвердила напрямки його діяль-
ності. В єдиний науково-навчальний комп-
лекс об’єднались університет, технічний 
коледж, технікум харчових виробництв, 
Зборівське технічне училище і технічний 
ліцей HHBK «Світло». 

1998 рік
Прийнято рішення про розбивку будів-

ництва спортивно-оздоровчого комплексу 
«Політехнік» і введення його в експлуата-
цію на три черги. Відповідно до цього плану, 
у 1998 році скореговано проектну докумен-
тацію, вирішено питання його енергозабез-
печення. 

1999 рік
27 жовтня Тернопільський державний 

технічний університет прийнято у чле-
ни Європейської асоціації університетів. 
Створено першу в Україні регіональну ака-
демію CISСO. 

На кафедрі матеріалознавства введено 
в експлуатацію трансмісійний електрон-
ний мікроскоп.

2000 рік
У ВНЗ започатковані міжнародні ос-

вітні програми. Серед них слід відзначити 

програму в рамках діяльності USAID, що 
стосується розвитку бізнес-освіти під 
керівництвом університету Міннесоти і 
програму партнерства 4 університетів 
України і Вашингтонського держуніверси-
тету з розвитку гуманітарного освітнього 
блоку.

2001 рік 
Уведено в експлуатацію другу чергу 

спортивно-оздоровчого, освітньо-мистець-
кого комплексу «Політехнік».

2003 рік
В експлуатацію введено третю чергу 

комплексу «Політехнік» загальною площею 
3454 м2 з плавальним басейном.

2004 рік
У «Політехніку» засновано центр ша-

хової школи Василя Іванчука.
2005 рік
Наш ВНЗ підписав Велику Хартію уні-

верситетів Європи. 
2006 рік 
Тернопільський державний технічний 

університет імені Івана Пулюя виборов 19 
місце серед 200 ВНЗ України, а за рейтин-
гом Міністерства освіти і науки України 
тодішній ТДТУ ім. І. Пулюя зайняв 14 міс-
це.

2007 рік
Наш університет виборов 27 місце се-

ред 200 кращих ВНЗ України у рейтингу 
ТОП 200 лабораторії ЮНЕСКО в Україні.

Наказом Міністерства освіти і науки 
України д.т.н., професор Петро Володими-
рович Ясній призначений ректором ТДТУ. 

Започатковано системну підготовку 
іноземних студентів.

Випускник ТДТУ Ярослав Микитин, го-
лова правління АТ «Каховський завод елект-
розварювального устаткування», нагород-
жений Золотою Зіркою Героя України.

2008 рік
Університет посів 23-є місця серед 200 

кращих ВНЗ України за уже згадуваним 
рейтингом ЮНЕСКО.

Доктору хімічних наук, професору             
В.Г. Юкалу  присвоєно звання Почесного 
професора Могилевського державного хар-
чового університету (Республіка Білорусь).

2009 рік
Створено Інститут дистанційного 

навчання. 
26 лютого відбулась зустріч колективу 

нашого університету з Головою Верховної 
Ради України Володимиром Литвином. 

26 жовтня у фойє першого навчально-
го корпусу урочисто відкрито та освячено 
бронзове погруддя Івана Пулюя. 

12 грудня Президент України Віктор 
Ющенко,  перебуваючи у ТДТУ, присвоїв 
йому почесне звання «національний»!

2010 рік
2 лютого в університеті відбулися уро-

чисті заходи, присвячені 165-літтю з дня 
народження Івана Пулюя. Тоді ж відкрито 
музей Івана Пулюя,  презентовано ювілейну 
п’ятигривневу монету, присвячену цьому 
визначному  науковцю. 

ІСТОРИЧНІ  МИТТЄВОСТІ  НАШОГО  СТАНОВЛЕННЯ
Шановний читачу, ми стоїмо на порозі бентежного 50-ліття Тернопільського національного технічного 
університету. Тож давайте спільно перелистаємо хроніку подій, уважно вникнемо в унікальні рядки, на 

яких зберігся зворушливий подих часу, добрі справи його незабутніх творців. 
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Упродовж цих років стрімкого злету 
навчальний заклад помітно нарощував ін-
телектуальні м’язи, відкриваючи нові на-
прями підготовки фахівців, аспірантів та 
докторантів, покращуючи якісний рівень  
науково-педагогічних працівників і ство-
рюючи наукові школи та матеріально-тех-
нічну базу.

Нині ж ТНТУ  – один з найбільших ви-
щих технічних закладів Західного регіону 
України, в якому за денною, заочною та 
екстернатною формами навчається майже 
10 тисяч студентів за 19 напрямами підго-
товки і 22 інженерними і магістерськими 
спеціальностями. 

Навчальний процес в університеті 
забезпечує 458 викладачів, серед яких 
25 академіків і членів-кореспондентів га-
лузевих академій наук, 52 доктори  наук, 
професори, 217 кандидатів наук, доцен-
тів. 

До складу університету входять 8 фа-
культетів, 3 коледжі, центри: (міжнарод-
ної освіти, іноземних мов,  довузівської 
підготовки, перепідготовки і післядип-
ломної освіти, інформаційних техноло-
гій), а також 34 кафедри, 6 навчально-нау-
ково-виробничих комплексів і 2 ліцеї. 

У ВНЗ з іменем І. Пулюя активно 
функціонують докторантура й аспіран-
тура за 20 спеціальностями, 5 спеціалізо-
ваних рад із захисту кандидатських і до-
кторських дисертацій, 14 наукових шкіл у 
галузі технічних, фізико-математичних та 
економічних наук, які отримали визнання 
далеко за межами України. Тут успішно 
розвиваються фундаментальні та при-
кладні дослідження, трансфер технологій, 
науково-технічна співпраця з провідними 
науковими і науково-технічними центра-
ми, індустрією. 

Наукові дослідження та багатопро-
фільне навчання у виші інформаційно 
забезпечує науково-технічна бібліотека 
з фондом більше 250 тисяч примірників, 
електронними фондами, репозитарієм, 
каталогом та доступом до європейських 
науково-освітніх мереж.

Уся розгалужена сучасна матеріально-
технічна база, інтелектуальні надбання 
та високий кадровий потенціал сприяли 
тому, що за рейтингом ЮНЕСКО у 2006 
році університет посів 19 місце серед 200 
вишів, а за рейтингом Міністерства осві-
ти і науки України — 14 місце. Загалом 
ТНТУ уже три роки входить у тридцятку 
кращих університетів держави.

З 1999 року наш навчальний                         
заклад  – повноправний член Європей-
ської асоціації університетів, а з 2005-го 
-  Великої хартії університетів (Magna 
Charta Universitatum). Він бере активну 
участь у створенні європейського освіт-
нього і наукового простору, впроваджує 
принципи академічної автономії. 

 Заслуговує на увагу і міжнародна 
співпраця університету, яка здійснюється 
на основі більше 30 угод із зарубіжними 
науково-дослідними інститутами в галузі 
освіти, науки, підвищення мобільності 
викладачів, аспірантів та студентів. Ство-
рено ряд спільних факультетів, зокрема 

з університетом Шобіт (Індія), Душан-
бінським технологічним університетом 
(Таджикистан) з підготовки бакалаврів та 
магістрів. 

У програмі високопрофесійного фа-
хового навчання чільне місце відводить-
ся патріотичному вихованню молоді на 
основі надбань національної і світової 
культури та  розвитку студентського са-
моврядування.  До речі, на базі ТНТУ                    
ім. І. Пулюя розроблена комплексна сис-
тема виховання в умовах багатоступене-
вого навчання, на базі гуманізації підго-
товки фахівців від молодшого спеціаліста 
до магістра, з урахуванням вікових, пси-
хологічних та індивідуальних особливос-
тей юнаків і дівчат.

До послуг студентства належна ма-
теріально-технічна база: навчально-лабо-
раторні корпуси, студентські гуртожитки 
та господарські споруди загальною пло-
щею майже 100 тис. кв. метрів. 

Окрасою вишу є культурно-мистець-
кий і спортивно-оздоровчий комплекс 
«Політехнік» з актовою залою на 650 
місць, конференц-залою, плавальним 
басейном олімпійського типу, іншими 
приміщеннями для занять різними вида-

ми спорту. Завдяки цьому в університеті 
навчаються, тренуються і працюють олім-
пійські чемпіони, чемпіони світу і Європи 
з лижного спорту, кікбоксингу, гирьового 
спорту, плавання. Відомою у спортивних 
колах є університетська баскетбольна ко-
манда «Унітех» — переможець західної 
зони серед студентських команд.

Усі ці матеріальні блага та інтелекту-
альні надбання – продукт не одного дня 
і не одного покоління самовідданої праці 
членів університетської сім’ї. Ми з ве-
ликою вдячністю маємо пам’ятати, що 
нашу Альма-матер упродовж півстоліття 
творили і вибудовували люди, для яких 
університет уособлював значно більше, 
ніж тільки місце праці — честь свого жит-
тя. Пам’ятаймо про це повсякчас і будьмо 
вдячними за цей неоціненний подвиг його 
творцям і будівничим.

Петро ЯСНІЙ,
професор, ректор Тернопільського 

національного технічного університету 
імені Івана Пулюя 

У плині літ досить часто доводиться 
спостерігати цікаву закономірність: де-
які люди ніколи не засиджуються надов-
го на одному місці праці, інші ж навпаки 
– можуть роками зберігати вірність об-
раному фаху. До таких унікальних людей 
належить і перший ректор Тернопіль-
ського державного технічного універси-
тету, доктор фізико-математичних наук, 
професор Олег Миколайович Шаблій, 
трудовий стаж якого у стінах нашої Аль-
ма-матер майже співпадає із її півстоліт-
нім ювілеєм…

– Олеже Миколайовичу, який із років, 
що минули, вважаєте найважливішим 
етапом на шляху становлення нашого 
навчального закладу.

– Без сумніву, 1985 рік, коли надзви-
чайно актуально постало питання інтен-
сивного розвитку університету. Необхідно 
було створювати матеріально-технічну 
базу. Тому вирішили залучити «важку ар-
тилерію» – будівництво. Виникла потреба 
значних коштів, а також підготовки висо-
кокваліфікованих кадрів, які, як відомо, 
вирішують усе. Поступово ми звели два 
корпуси  –так званий адміністративний 

та освітньо-мистецький 
і спортивний  комплекс 
«Політехнік». Згодом нам 
вдалося також придба-
ти три корпуси – № 7 по 
вул. Микулинецькій (на 
території ВАТ «Ватра»), 
№ 9 по вул. Текстильній 
(неподалік торгівельного 
центру «Подоляни»), № 
11 по вул. Лук’яновича 
(поблизу будівельного су-
пермаркету «Епіцентр»). 
Одночасно працювали і 
над розбудовою структури 
університету, до якої було 
включено 3 коледжі: Тер-
нопільський, що виник на 
базі радіотехнікуму при 

заводі «Сатурн», Зборівський, створений на 
базі училища, та Гусятинський, реорганізо-
ваний із технікуму харчових виробництв.

– Які події з історії університету най-
приємніші Вам особисто?  

 –З теплотою і гордістю завжди згадую 
ті хвилини, коли ми посвячували новобу-
дови – перший корпус і «Політехнік». Без 
зайвого хизування можу сказати, що такого 
спорткомплексу, як у нас, не має жоден уні-
верситет міста. Звичайно, були величезні 
труднощі з його будівництвом, адже кош-
тів із держбюджету надходило все менше й 
менше, але ми справились із поставленим 
завданням. І тепер пишаємося нашим ба-
сейном олімпійського типу, аналогів якому 
в області немає.

– Що б Ви хотіли побажати усім сту-
дентам, викладачам і працівникам ТНТУ 
напередодні півстолітнього ювілею?  

– Цілеспрямовано йти до своєї мети, а 
на шляху до неї постійно інтелектуально 
зростати, зміцнюватися духовно і фізично. 

Розмовляла Наталія ГАВДИДА

З ОСОБЛИВОЮ 
ГОРДІСТЮ ЗГАДУЮ 

ОСВЯЧЕННЯ НОВОБУДОВ

    Місія щедрих знань 
і технічного прогресу

Ректор ТНТУ Петро Ясній та колишній ректор Олег 
Шаблій під час освячення бронзового погруддя Івану Пулюю 
у фойє центрального корпусу університету.

26 жовтня 2009 року.

Університетські вісті 5Квіти шани і поваги

Шановні друзі!
Щиро вітаю професорсько-викладацький склад, студентів 

та випускників Тернопільського національного технічного уні-
верситету імені Івана Пулюя з нагоди 50-ліття з часу заснування 
ВНЗ. 

Ваш навчальний заклад має тривалу історію, сторінки якої 
свідчать про прогресивний поступальний рух та позитивні здо-
бутки університету. 

Щиро бажаю Вам зберегти та примножити ті добрі напрацю-
вання та традиції, якими славиться ТНТУ! 

Vivat Academia!
         З повагою – голова обласної державної адміністрації

 Ярослав СУХИЙ
Студентам та викладачам Тернопільського національного  

технічного університету імені Івана Пулюя.  
Шановні викладачі, всі працівники Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя!
Дорогі студенти!

Від щирого серця вітаю всіх Вас із визначним ювілеєм – 50-літтям Тернопільсь-
кого національного технічного університету імені Івана Пулюя. 
Для навчального закладу, мабуть, це ще і не дуже великий вік, 
але Ваш університет здійснив за півстоліття надзвичайно багато. 
Розпочавши свій шлях у далекому 1960 році загальнотехнічним 
факультетом Львівського політехнічного інституту з вечірньою 
та заочною формами навчання, сьогодні він виріс у національний  
університет  – однин із флагманів технічної освіти в Україні. 

Тернопільський національний технічний університет імені 
Івана Пулюя здійснює велику місію – готує фахівців, що розбу-
довуватимуть нашу країну, зводитимуть міцний фундамент для 

виходу України на рубежі розвинутої заможної держави.
Згадуючи слова Вільгельма Форманна про Івана Пулюя, чиє ім’я з честю носить 

Ваш навчальний заклад: «Він належав до тих, хто у другій половині XIX  – на початку 
XX ст. формував світ», хочу сказати, що за такими навчальними закладами, як Ваш 
університет, майбутнє. Адже Вашим випускникам впроваджувати найновіші, найсу-
часніші технології в усі галузі життя.

Тож успіхів Вам і наснаги на шляху здолання все нових і нових наукових рубежів. 
Нехай добра слава про наукові здобутки Ваших працівників шириться світом. Процві-
тання Вам, перемог у конкурентній боротьбі та  подальшого росту. 

З повагою  – голова Тернопільської обласної ради                                                   
             Олексій КАЙДА

Шановний Петре Володимировичу, дорогі викладачі, студен-
ти, випускники Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя!
Від імені міської ради, виконавчого комітету, громади Тернополя та від себе особис-

то щиросердечно вітаю Вас із золотим ювілеєм.
Упродовж півстолітньої історії університет пройшов непростий шлях свого станов-

лення та розвитку. І усі численні здобутки, які ви маєте, є результатом наполегливої 
праці та наукового пошуку цілих поколінь і сучасного колективу 
Вашого навчального закладу.

Сьогодні ми разом з Вами пишаємось, що у Тернополі є про-
відний університет широкого профілю, який здійснює підготовку 
майбутньої технічної інтелігенції України.

І дуже приємно, що у цій справі Ви маєте чудовий приклад 
життєвого подвигу українського винахідника світового рівня, фізи-
ка-електротехніка, уродженця Тернопілля Івана Пулюя, ім’я якого 
носить університет.

Тож щиро бажаю, щоби Ваш навчальний заклад і надалі завжди 
мав пошану серед української громади. Нехай Ваш професіоналізм, 

науково-технічна творчість, а також любов і мудрість Ваших сердець будуть запорукою 
доброго імені та слави Тернопільського національного технічного університету імені 
Івана Пулюя.

Здоров’я Вам і процвітання!

З повагою  – міський голова Тернополя Роман ЗАСТАВНИЙ

З ювілеєм, Альма-матер!
З нагоди славного п’ятдесятиліття Тернопільського національного 

технічного університету на адресу колективу продовжують надходити 
численні привітання від керівників області, міста, державних установ та 

вищих навчальних закладів усієї України. 
Окремі з них пропонуємо вашій увазі.

Віце-прем’єр-міністр України, 
академік НАНУ і почесний профе-
сор ТНТУ ім. І. Пулюя Володимир 
Семиноженко привітав наш універ-
ситет із наданням йому  статусу на-
ціонального.

Стипендію французького 
уряду отримав асистент кафедри 
програмної інженерії Дмитро Ми-
халик, який став переможцем між-
народного конкурсу спільних украї-
но-французьких наукових проектів 
молодих учених. З престижною 
перемогою пана Дмитра тепло при-
вітали ректорат ТНТУ, колективи 
факультету комп’ютерно-інформа-
ційних систем і програмної інже-
нерії, кафедри програмної інже-
нерії, а також рада молодих учених 
і спеціалістів університету.  

Вітаємо переможців Всеук-
раїнського конкурсу студентсь-
ких наукових робіт у галузі знань 
«Машинознавство»: студентку 
групи МТ-51 Олександру Клендій, 
яка виборола перше місце (науко-
вий керівник  – д.т.н., професор                  
Б.М. Гевко) та студента групи       
МТ-31 Андрія Гупку, котрий здо-
був друге місце (науковий керівник  
– д.т.н., професор М.І. Пилипець).

Наприкінці березня колек-
тив ТНТУ дружно завітав у Тер-
нопільський академічний обласний 
український драматичний театр         
ім. Т. Шевченка, де переглянув  
поліцейську комедію «Супниця або 
порцелянові пристрасті». 

На 19  – 21 травня у нашому 
університеті заплановано міжна-
родну науково-технічну конферен-
цію «Фундаментальні та прикладні 
проблеми сучасних технологій», 
присвячену 50-річчю заснування 
ТНТУ та 165-річчю з дня народ-
ження Івана Пулюя.

Роботу конференції буде органі-
зовано українською, англійською, 
російською і польською мовами за 
такими напрямками: фізико-техніч-
ні основи розвитку нових техноло-
гій; нові матеріали, міцність і дов-
говічність елементів конструкцій; 
сучасні технології в машино– та 
приладобудуванні; комп’ютерно-
інформаційні технології і системи 
зв’язку; електротехніка та енер-
гозбереження; фундаментальні 
проблеми біо– й нанотехнологій; 
економічні та соціальні аспекти 
нових технологій.

Соломія ЯНКІВСЬКА

Калейдоскоп 
новин


