
ЮВІЛЯРИ 2013 РОКУ

80 РОКІВ

70 РОКІВ

75 РОКІВ

Драган Ярослав Петрович
д.ф.-м.н., проф., професор кафедри 
біотехнічних систем. Академік інженер
ної академії України (1992 p.), член Insti
tution of Elektrical Engineers (ІЕЕ), секції 
інформатики Західного наукового цент
ру АНУ, Наукового товариства ім.Шев
ченка. Учнями захищено 6 докторських і
12 кандидатських дисертацій.

Жук Наталія Петрівна
к.ф.-м.н., доц., доцент кафедри вищої 
математики. З 1999 року -  на заслуже
ному відпочинку.

Кривий Петро Дмитрович
к.т.н., доц., професор кафедри констру
ювання верстатів, інструментів та ма
шин. Заступник завідувача кафедри 
верстатів та інструментів (1973-1975 
рр.), заступник декана вечірньо-заоч
ного (1984-1988 рр.), декан приладо
будівного факультету (1991 р.), прорек
тор з питань зовнішньої інститутської 
діяльності та виховної роботи (1992- 
1995 рр.), помічник ректора (2000-2010 
рр.). Нагороджений медаллю «За доб
лесну працю», Почесними грамотами 
Прем'єр-Міністра України, Міністерства 
зсвіти і науки. У 1978 р. присуджено зва
ння «Винахідник СРСР».

Кузьмін Микола Іванович
старший викладач кафедри конструюва
ння верстатів, інструментів та машин.

Татарин Богдан Павлович
к.т.н., доц., заступник декана вечірньо- 
заочного факультету ТФ Я ПІ (1986-1988 
рр.), завідувач кафедри технології та об
ладнання зварювального виробництва 
(1991-2008 рр.). Нагороджений медаля
ми «За доблесну працю», «Ветеран 
праці».

Слабий Богдан Львович
старший викладач кафедри енергозбе
реження і енергетичного менеджменту.

Сіра Надія Сергіївна
к.ф.н., доц., доцент кафедри україно
знавства і філософії. З 2009 року -  на 
заслуженому відпочинку.

Щербак Леонід Миколайович
д .т .н ., проф ., проф есор каф едри 
комп'ютерних наук. Академік Академії 
оригінальних наук України. Лауреат 
Державної премії України в галузі науки і 
техніки (2005 р.).

65 РОКІВ
Герман Олег Михайлович
к.і.н., доц., професор кафедри украї
нознавства і філософії. Зав. відділом 
культури Тернопільської міської ради 
(1990-1991 рр.), голова Тернопільсь
кого обласного відділення Українського 
фонду культури (1993-1998 рр.), Дирек
тор Інституту національного відрод
ження ім.І.Герети (2003-2008 рр.), про
ректор з гуманітарної освіти і вихова
ння ТНТУ (1995-2012 рр.). Член спілки 
письменників України (1993 р.), на
ціональної Ліги українських компози
торів (1997 р.), заслужений діяч мис
тецтв України (2007 р.).

Ткачук Роман Андрійович
д.т.н., доц., професор кафедри біотех- 
нічних систем. Член ГО “Фонд Олексан
дра Смакули” (з 1996 р.), редакції журна
лу “Вісник фонду О.Смакули”.

Закалов Олександр Васильович
к.т.н., доц., завідувач кафедри обладна
ння харчових технологій. Засновник і 
перший завідувач кафедри обладнання 
харчових технологій (1997-2013 рр.). 
Академік Підйомно-транспортної акаде
мії наук України (2007 р.), відмінник осві
ти України (2010 р.).
Помер 15 серпня 2013 року.

Оксентюк Андрій Олександрович
к.т.н., доц., професор кафедри менедж
менту у виробничій сфері. Декан фа
культету управління та бізнесу у вироб
ництві (1995-2010 рр.).

Умзар Юрій Августович
к.т.н., с.н.с., доцент кафедри радіотех
нічних систем.

Гладьо Богдан Михайлович
к.т.н., доц., професор кафедри технічної 
механіки. Декан загальнотехнічного фа
культету ТФ ЛПІ (1972-1986 рр.), завіду
вач кафедри технічної механіки (1985- 
1990 рр.). Відмінник вищої школи СРСР. 
З 2012 року -  на заслуженому відпочинку.



60 РОКІВ
Вакуленко Олександр Олексійович
старший викладач кафедри систем енер
госпоживання і комп'ютерних технологій 
в електроенергетиці.

Самогальська Галина Іванівна
завідувач відділу аспірантури, докто
рантури, член профкому університету.

Гавриш Богдан Пантелеймонович
провідний інженер кафедри фізики.

Шкварко Світлана Федорівна
тренер-викладач кафедри фізичного 
виховання і спорту.

Надозірний Ярослав Петрович
старший викладач кафедри фізичного 
виховання і спорту, член профкому уні
верситету.

Равлів Ігор Петрович
к.філол.н., начальник відділу праце
влаштування та практичної підготовки 
студентів.

Гринчуцький Валерій Іванович
д.е.н., проф., засновник і завідувач 
кафедри маркетингу на виробництві 
(1997-2001 pp.). З 2001 року-зав ід у- 
вач кафедри підрисмств і корпорацій 
ТНЕУ.

Лучейко Ігор Дмитрович
к.т.н., доцент кафедри енергозбере
ження і енергетичного менеджменту.

Наконечний Юрій Іванович
старший викладач кафедри приладів і 
контрольно-вимірювальних систем.

Теплий Андрій Михайлович
доцент кафедри фізичного виховання і 
спорту, багаторічний завідувач кафедри 
(2002-2010 рр.). Відмінник освіти Украї
ни, Почесний працівник фізичної куль
тури і спорту України.

50 РОКІВ
Базан Марія Михайлівна -  лаборант кафедри вищої математики
Бачинська Ірина Мирославівна -  старший лаборант кафедри обладнання харчових технологій
Денисюк Надія Романівна -  к.ф.н., доцент кафедри української та іноземних мов
Кашуба Наталія Дмитрівна -  інженер 1 категорій' відділу охорони праці та безпеки життєдіяльності
Кужель Сергій Олександрович -д.ф.-м.н., професор кафедри комп'ютерних наук
Кульчицький Зіновій Йосифович -  викладач кафедри фізичного виховання і спорту, чемпіон світу з
гирьового спорту
Луців Василь Степанович -  старший викладач кафедри фізичного виховання і спорту 
Марценюк Анатолій Сергійович -  провідний інженер кафедри радіотехнічних систем 
Миронець Сергій Вікторович -  провідний інженер кафедри промислового маркетингу 
Осовяк Ігор Іванович -  асистент кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем 
Смаглій Ольга Михайлівна -  спеціаліст 1 категорії факультету комп'ютерно-інформаційних систем і 
програмної інженерії
Романовська Лілія Михайлівна -  старший науковий співробітник науково-дослідної частини 
Шкільнюк Віктор Романович -  інженер 1 категорії відділу охорони праці та безпеки життєдіяльності

ПАМ'ЯТАЙМО... У 2013 РОЦІ ВИПОВНИЛОСЯ Б

90 РОКІВ
Сіренку Івану Григоровичу (1923-1984)
к.ф.-м.н., доц., завідувачу кафедри вищої математики (1974-1983 рр.)

Косу Василю Івановичу (1923-1988)
к.і.н., доц., завідувачу кафедри суспільних дисциплін ТФ ЛПІ

80 РОКІВ
Марченку Борису Григоровичу (1933-2007)
д.ф.-м.н., проф., професору кафедри комп'ютерних наук, Лауреату премії НАН України 
ім. Г.Ф.Проскури (1997 р.) і Державної премії України в галузі науки і техніки (2005 р.)


