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Вимірювальні 
прилади та 

системи

Наукові дослідження в уні
верситеті проводяться за 
сімома затвердженими 

основними науковими напрямка
ми. За ними сформовано чотир
надцять наукових шкіл і низку 
творчих наукових колективів.

За тематикою наукових дослід
жень працюють навчально-на- 
уковий інститут інформаційних 
систем (директор Химич Г.П.); 
центр трансферу технологій (ди
ректор проф. Шаблій О.М.); 19 
науково-дослідних лабораторій; 
кафедри університету. У вказа
них підрозділах сформувалися 
науково-дослідні колективи, які 
об'єднують 392 особи. 14 штат
них науково-педагогічних пра
цівників мають почесні звання 
заслужених.

У 2013 році виконувалась 71 
науково-дослідна тема (46 -  у 
2011; 51 -у 2 0 1 2 ). Із загального 
фонду МОН України фінансува
лась 21 держбюджетна тема за
гальним обсягом 1 млн. 845,3 
тис. грн. За програмами ДФФД та 
державним замовленням вико
нувалося 3 проекти на загальну 
суму 215тис. грн. (у 2011 -  170 
тис. грн.; у 2012-260  тис. грн.); З 
проекти виконувалися за м іж
народними програмами. У 2013 р. 
виконано 33 госпдоговірних ро
боти на загальну суму 277,16 тис. 
грн.

Для навчання студентів і стажу
вання науково-педагогічних пра
цівників та аспірантів у провідних 
закордонних університетах було

виділеної80 тис. грн. від МОНУ.
Додатково до коштів загального 

бюджету для розвитку наукових 
досліджень отримано: платні пос
луги аспірантури-77,724 тис. грн.; 
комп'ютерного вузла універси
тету-9 5  тис. грн.; центру інфор
маційних технологій -  379,68 тис. 
грн. У загальному фінансування 
науки (з урахуванням фінансу-

На механіко-технологічному 
факультеті проведено наукові 
дослідження за п'ятьма держ- 
бюджетними темами та двома 
міжнародними проектами. Під ке
рівництвом заслуженого діяча 
науки і техніки України, д.т.н., 
проф. Яснія П.В. запропоновані 
методики прогнозування пошкод
жуваності матеріалів з урахува
нням впливу параметрів наванта
ження, що дозволить продовжити 
термін експлуатації виробів з при
значенням індивідуального ре
сурсу.

Д осл ідж ено законом ірності 
впливу температури на швид
кість росту втомних тр іщ ин у 
сталі 12X1 МФ після тривалої 
експлуатації і встановлено мікро- 
механізми руйнування матеріалу 
в наводнених і не наводнених 
зразках. Із використанням дво- 
критеріального  підходу 136 та 
діаграми оцінювання руйнува
ння, що дозволяють аналізувати 
дефекти за двома граничними 
станами -  крихким руйнуванням і

вання МОНУ навчання та ста
жування за кордоном)складає 
3069,863 тис. грн. (2265,7 тис. 
г р н . - у  2010; 2285 ,6 - у  2011; у
2012 -  3197,662). Коеф іц ієнт 
використання бюджетних коштів 
за НДР становить 0,27, а з ура
хуванням усіх коштів, заробле
них науковими підрозділами, -  
0,566.

пластичним колапсом, дослід
жено вплив розмірів внутрішніх 
поверхневих тріщин на залишко
ву міцність колектора паропере
грівника ТЕС, виготовленого із 
теплостійкої сталі.

Оцінено критичні розміри внут
рішніх поверхневих дефектів з 
врахуванням в 'язкості руйну
вання сталі 12X1 МФ за статич
ного і циклічного навантаження. 
О тримані результати в ідпов і
дають світовому рівню дослід
жень в даній галузі і можуть бути 
використанні в галузі енергетич
ного машинобудування на етапі 
проектування та експлуатац ії 
елементів конструкцій.

Представниками наукової шко
ли під керівництвом заслуженого 
винахідника України д.т.н., проф. 
Гевка Б.М. розроблено теоретичні 
передумови локального внесення 
органічних добрив, математичні 
моделі взаємодії робочих повер
хонь з органічними добривами та 
грунтом і підгрунтово-розкидного 
способу сівби висівним апаратом.

Наукові школи факультетів у 2013 році
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Виготовлено експериментальні 
зразки висівних апаратів для під
грунтово-розкидного способу сів
би та експериментальні зразки 
сошників ложеформувачів, под
рібнювального бітера. Виготов
лено дослідний зразок стенда для 
дослідження якісних показників 
висівних апаратів з дослідження 
енергоспоживання процесу та 
стенда для балансування бітер- 
них розкидачів органічних добрив.

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Пилипця М.І. розроблено мето
дику ієрархічної структуризації та 
формалізованого опису конст
рукцій гвинтових спіралей енерге
тичних установок за допомогою 
структурних формул, яка врахо
вує особливості форми та функ- 
ціонально-змінні залежності гео
метричних параметрів таких спі
ралей. На основі досліджень зап
ропоновано новий тип заготовок- 
широкосмугові неперервно-сек
ційні гвинтові, дано терміноло
гічне означення різних видів гвин
тових спіралей, введено поняття 
шнекової заготовки. Уперше роз
роблено класифікацію техноло
гічних операцій виготовлення 
гвинтових спіралей, на основі якої 
створено базу даних, яка містить 
типові технологічні схеми їх фор
моутворення та опис умов раціо
нального використання.

У лабораторії твердих сплавів 
під керівництвом к.т.н., доц. Бод- 
ровоїЛ.Г. встановлено законо
мірності процесів структуроутво
рення сплавів з нанодобавками 
легуючого карбіду вольфраму і

нікелю як основного компоненту 
металевої зв'язки, що ґрунтуються 
на перерозподілі компонентів на 
границях фаз, нерівноважності 
фазових границь та зміні дисперс
ності структурних елементів.

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Підгурського М.І. розроблено нау
кову концепцію та алгоритм побу
дови адаптованої коренезбираль- 
ної машини. На основі проведе
ного комплексу наукових дослід
жень створено наукову концепцію 
та алгоритм побудови адаптованої 
коренезбиральної машини шля
хом обґрунтування технологічного 
процесу та оптимізації конструк
тивно-кінематичних параметрів і 
режимів роботи адаптованих вико- 
пувальних і очисних комбінованих 
робочих органів. Розроблено алго
ритм та методи визначення раціо
нальних параметрів і режимів ро
боти транспортно-технологіних 
систем адаптованої коренезби
ральної машини.

На факультеті переробних і 
харчових виробництв під керів
ництвом д.т.н., проф. Рибака Т.І. 
розроблено математичну модель 
роботи маніпулятора грейферно
го навантажувача з урахуванням 
кінематично-силових параметрів
із застосуванням аналітичних функ
цій просторового аналізу робочої 
зони навантажувача. Отримано 
значення внутрішніх силових фак
торів з урахуванням реальної на- 
вантаженості від упливів поворот
ного маніпулятора за удосконале
ним методом мінімуму потенці
альної енергії деформації з ураху

ванням перерозподілу зусиль у 
несучій системі грейферних на
вантажувачів. Обґрунтовано кон
структивне забезпечення зниже
ння максимальних напружень в 
елементах несучої системи роз
глядуваної машини шляхом моде
лювання напружено-деформова- 
ного стану при генеруванні знач
них перевантажень.

Ученими наукової школи під ке
рівництвом д.б.н., проф. Юкала 
В.Г. розроблено систему електро
форезу на пластинках поліакри- 
амідного гелю низької концентра
ції, яка включає сечовину, етилен- 
диамін-тетраоцтову кислоту та 2- 
меркаптоетанол для запобігання 
утворення казеїнових агрегатів і 
створено лабораторну установку 
зі вдосконаленим формером, що 
разом забезпечують ефективне 
розділення та ідентифікацію ка
зеїнових фосфопротеїдів. Запро
поновано анодну систему елек
трофоретичного розділення білків 
у поліакриамідному гелі низької 
концентрації. При дослідженнях 
складу казеїнових ф осф опро
теїдів в наукових установах і ла
бораторіях підприємств, д іяль
ність яких пов'язана з переробкою 
протеїдів молока, зокрема вироб
ництвом замінників жіночого мо
лока та протеїнових сумішей спе
ціального призначення, рекомен
дується застосовувати прилад 
для проведення електрофорезу.

На кафедрі обладнання хар
чових технологій продовжуються 
дослідження з кавітаційного очи
щення води (науковий керівник
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д.т.н., проф. В ітенько Т.М.) та 
розроблення прогресивних техно
логій та обладнання з безлопате
вого замісу хліба (д.т.н, доц. Стад- 
никЯ.І.)

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Яуціва І.В. розроблено новий ме
тодологічний підхід для проекту
вання енергоефективної багато
лезової обробки при різних мето
дах різання деталей газотранс
портного обладнання із полімер
них матеріалів, в основі якого ле
жить розроблена і доведена кон
цепція здійснення кінематичного 
міжінструментального зв'язку при 
механічній обробці. Встановлено 
закономірності впливу міжінстру- 
ментальних зв'язків на процес ба
гатолезової обробки пластичних 
матеріалів та їх використання для 
розроблення оснащення адаптив
ного типу.

На електромеханічному фа
культеті ефективно діє наукова 
школа з розроблення та дослід
ження енергоощадних світлотех
нічних та електротехнічних систем 
під керівництвом д.т.н., проф. 
Андрійчука В.А. За даним напря
мом функціонує спеціалізована 
рада.

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Євтуха П.С. проводяться дослід
ження, спрямовані на підвищення 
точності обліку енергії у мережах 
тепло- і водопостачання метода
ми комп'ютерних технологій. Від
працьовано математичну модель 
вимірювальної процедури обліку 
енергії скоректованої за точністю з 
допомогою комп'ютерних техно

логій та модель похибок вимірю
вання витрат енергії у мережах 
тепло- і водопостачання, які дають 
змогу виділити їх систематичні 
складові, які рекомендується ком
пенсувати шляхом застосування 
поправок. Розроблені засоби уп
равління та контролю потоками 
електроенергії у високовольтних 
мережах з подальшим розроблен
ням відповідних систем і впровад
ження у виробництво.

Важливим напрямком дослід
жень є розроблення високоефек
тивних керуючих систем перспек
тивних джерел світла Під керів
ництвом д.т.н., доц. Лупенка А.М. 
проведено теоретичний аналіз та 
експериментальні дослідження 
частотного методу й комбіновано
го методу (поєднання амплітудно
го та широтно-імпульсного мето
ду) регулювання потужності роз
рядних джерел світла електрон
ними пускорегулювальними апа
ратами. Удосконалено матема
тичні моделі вихідних каскадів 
електронних пускорегулювальних 
апаратів для розрядних джерел 
світла шляхом врахування нелі- 
нійності розрядних джерел світла. 
Проведено теоретичний аналіз та 
експериментальні дослідження 
частотного та комбінованого мето
дів регулювання потужності роз
рядних джерел світла електрон
ними пускорегулювальними апа
ратами.

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Тарасенка М.Г. сформульовано 
рекомендації щодо енергоефек- 
тивності регулювання світлового

потоку джерел світла із визначе
нням діапазону напруг. Запропо
новано методику для визначення 
конкретних значень можливих 
змін номінальних світлових віддач 
(зростання або падіння) і зроста
ння номінальної потужності дже
рел світла. Розроблено методику 
комплексного підходу щодо визна
чення енергоефективності джерел 
світла на етапі їх вибору.

На факультеті контрольно- 
вимірювальних та радіоком- 
п'ютерних систем під керівницт
вом д.ф.-м.н., проф. Кривеня В.А. 
розроблено чисельно-аналітичні 
розв'язки пружно-пластичних за
дач для тіла з прямокутною щіли
ною скінченної ширини. Вперше 
отримано розв'язки пружно-плас- 
тичних задач для тіла зі щілиною 
довільної ширини, яка у частко
вому випадку переходить у кла
сичну модель тріщини. На її основі 
дано оцінку поширеної у механіці 
руйнування моделі тріщини як 
математичного розрізу із невза- 
ємодіючими поверхнями.

Під керівництвом К.Т.Н., доц. Ясь- 
ківа В.І. вирішено науково-техніч
ну проблему підвищення інформа
ційної захищеності комп'ютерних 
систем за рахунок використання 
новітніх досягнень в області енер
гетичного забезпечення. Вперше 
побудовано моделі запропоно
ваних методів побудови енерге
тичного забезпечення захищених 
комп'ютерних систем із викорис
танням високочастотних магнітних 
підсилювачів та коректорів коефі
цієнта потужності, що дозволило
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суттєво знизити рівень випроміню
ваних електромагнітних завад та 
підвищити ККД. Розроблено мате
матичну модель для реалізації 
методу оптимізації матеріалу маг- 
нітопроводів високочастотних 
магнітних підсилювачів за їх експ
луатаційними та вартісними ха
рактеристиками для напівпровід
никових перетворювачів електро
енергії із заданими вихідними па
раметрами в широкому діапазоні 
вихідних потужностей.

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Яворського Б.І. проведена форма
лізація знань про сигнали, отрима
ні в прикладній галузі, у матема
тичні моделі й використання цих 
моделей при побудові та удоско
наленні техніки для виявлення 
складних сигналів, оцінювання їх 
характеристик та параметрів, роз
пізнавання тощо.

Під керівництвом д.т.н., доц. Тка
чука РА. проведено аналіз та оп
тимальний синтез інтелектуаль
них комп'ютерних систем з авто
матизованими та інтерактивними 
режимами оцінювання перифе
рійного кровообігу організму лю
дини. Використано теоретичні по
ложення інтелектуалізації системи 
зі застосуванням в її складі проб- 
лемно-орієнтованих засобів із ба
зами знань та логічно-керованим 
інтерфейсом для прогнозу патоло
гічних змін серцево-судинної сис
теми організму людини на рівні 
наночастинок. Здійснено автома
тизацію контролю та адаптивного 
керування реєстрацією парамет
рів периферійного кровообігу з

використанням автоматизованих 
та інтерактивних режимів обробки 
цих параметрів. З метою підвище
ння точності й достовірності реєст
рації та аналізу гемодинамічних 
показників периферійного крово
обігу уніфіковано конструктивні 
вузли системи оцінювання пери
ферійного кровообігу. Створено 
програми їх аналізу.

Під керівництвом к.т.н., доц. Па- 
ламара М.І. розроблено структур
ну та функціональну схеми антен
ної системи на основі нового опор- 
но-поворотного пристрою з пара
лельною кінематичною схемою на 
основі лінійних приводів з октаед- 
ральною компоновкою і статично 
невизначеними зв'язками на базі 
шестиступеневої платформи Стю- 
арта або Hexapod. Зроблено син
тез динамічної моделі рухомої 
платформи АС з механізмом пара
лельної структури Hexapod у прог
рамному середовищі Matlab/Sim 
Mechanics/Simulink.

На факультеті комп'ютерних 
технологій під керівництвом  
д.т.н., проф. Стухляка П.Д. дослід
жено основні закономірності впли
ву модифікування дисперсних 
часток і ультрафіолетового опро
мінення композицій на процеси 
структуроутворення в епоксиком- 
позитах, що містять дисперсні та 
волокнисті наповнювачі для ство
рення на їх основі матеріалів для 
покриттів із підвищеними експлу
атаційними характеристиками. 
Обґрунтовано механізм впливу 
модифікованих дисперсних часток 
різної природи та ультрафіоле

тового опромінення на кінетику 
формування структури композитів. 
Досліджено вплив модифікування 
дисперсних часток компонентами 
пластифікованого епоксидного 
зв'язувача і встановлено, що змо
чування дисперсних часток епок
сидним оліґомером з наступним їх 
термічним обробленням суттєво 
поліпшує фізико-механічні й теп
лофізичні властивості композитів.

На факультеті комп'ютерно-ін- 
ф ормаційних систем і прог
рамної інженерії вченими науко
вої школи під керівництвом заслу
женого діяча науки і техніки Украї
ни, д.ф.-м.н., проф. Шаблія О.М. 
розроблено математичну модель 
створення температурного поля, 
яке забезпечує якісне здійснення 
технологічного процесу та його 
дослідження, а також процесу 
передавання теплової енергії від 
індуктора до стінки тигеля і через 
рідкий метал до зношеної поверх
ні колеса на основі рівнянь елект
родинаміки, законів електромаг
нітної індукції, Джоуля-Ленца, пов
ного струму, поверхневого ефекту, 
ефекту близькості, а також рівня
ння теплопровідності.

Під керівництвом д.т.н., проф. 
Лупенка С.А. розроблено мате
матичні моделі для представле
ння вимог якості до програмних 
систем, що базуються на рекомен
даціях стандарту ІБО 9126, мето
ди контролю та оцінювання якості 
програмних систем на стадіях жит
тєвого циклу при використанні іте- 
раційних підходів до розроблення 
програмного забезпечення, техно
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логію та методичні рекомендації 
щодо оцінювання якості проміж
них програмних продуктів, метод 
багатокритеріальної оптимізації 
при побудові архітектури програм
них продуктів та метод комунікації 
вимог якості на ранніх стадіях жит
тєвого циклу. Розроблені моделі, 
методи і технологія дали змогу 
повніше та адекватніше поставити 
вимоги до програмних систем на 
різних етапах життєвого циклу, в 
результаті чого підвищено якість 
виконання як самих процесів, так і 
якість кінцевого програмного про
дукту

Під керівництвом К.Т.Н., доц. Пет- 
рика М.Р обґрунтовано та розроб
лено математичну модель дво
фазного компетитивного переносу 
в середовищі сферичних частинок 
нанопористої структури з урахува
нням дворівневого переносу (ди
фузії ’’змагання” двох і більше га
зів) системи „мікро- і мезопор час
тинок та міжчастинковий простір 
(макрорівень)” , взаємовпливів 
дифундованих компонентів, умов 
рівноваги та мікроструктури части
нок, що є визначальними лімітую
чими чинниками компететивного 
переносу. Створено комплекс прог
рамного забезпечення з метою 
числового моделювання та аналі
зу концентраційних профілів, їх 
градієнтів для процесу компете- 
тивної дифузії вуглеводневих су
мішей у каталітичних середови
щах із використанням запропоно
ваних моделей.

На факультеті економіки і під
приємницької діяльності під

керівництвом д.т.н., проф. Рога- 
тинського P.M. розроблено прос
торові моделі систем неперерв
ного транспорту та уніфікований 
метод представлення просто
рової траси транспортування за 
незалежним параметром довжи
ни траси із заданими функціями 
зміни її кривизни та кручення. На 
основі розробленого методу узаг
альненого формалізованого опи
су просторових об'єктів побудова
но моделі виконавчих елементів 
транспортно-технологічних сис
тем, гвинтових, скребкових, плас
тинчастих та інших конвеєрів, їх 
робочих поверхонь. Побудовано 
моделі динамічної й параметрич
ної оптимізації систем неперерв
ного транспорту, алгоритми та 
програми, інженерні методики 
проектування машин неперерв
ного транспорту.

Під керівництвом д.е.н., проф. 
Бриндзі З.Ф., у рамках розв'язку 
проблеми з реформування зе
мельних відносин в умовах пере
ходу до ринкової економіки на ре
гіональному рівні, розвинено кон
цепцію з прискорення земельної 
реформи в умовах зони Поділля, 
розкрито особливості еколого- 
економічних проблем використа
ння земельних ресурсів в Україні. 
Під керівництвом к.е.н. Марко- 
вич І.Б. обґрунтовано доцільність 
орієнтації процесу реформування 
управління фінансовими ресур
сами підприємств на забезпече
ння реалізації стратегічних фінан
сових завдань та ефективності їх 
діяльності.

На кафедрі промислового 
маркетингу під керівництвом 
к.е.н., доц. Якимишин Л.Я. роз
роблено повед інкову  схему 
потенційного нелегального тру
дового мігранта, виявлено два 
варіанти трудового працевлаш
тування за кордоном, які різнять
ся залежно від наявності мігра
ційного досвіду. Проведено оці
нювання існуючих методів ана
лізу маркетингового мікро- та 
макросередовищ; досліджено 
якісні та кількісні методики про
ведення SWOT аналізу для вияв
лення проблем і можливостей 
підприємства.

На кафедрі державного уп
равління та економіки під керів
ництвом к.е.н., доц. Кудлака В.Я. 
проведено сучасну класифікацію 
загроз економічній безпеці під
приємства. Показано, що іден
тифікація загроз економічній без
пеці підприємства дає можли
вість вжити протидіючих їм та по
переджувальних заходів, що зро
бить можливим скерувати діяль
ність підприємства на досягне
ння поставлених цілей. Відзна
чено, що для забезпечення еко- 
номічної безпеки вони мають 
містити ряд практичних заходів, 
спрямованих на забезпечення 
захисту підприємства від нега
тивних впливів.

На факультеті управління і 
бізнесу у виробництві вченими 
наукової школи заслуженого дія
ча науки і техніки України, д.е.н., 
проф. Андрушківа Б.М. розвине
но теоретичні положення та за
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пропоновано практичні рекомен
дації щодо оцінювання ресурсного 
потенціалу сфери послуг в умовах 
трансформаційної економіки, зок
рема висвітлено засади систем
ного підходу трактування ресурс
ного потенціалу в контексті забез
печення виробництва послуг, удос
коналено видову класифікацію 
послуг, яка уможливлює забез
печення ефективного використа
ння ресурсного потенціалу послуг 
згідно з їх диференціацією, запро
поновано методологічні засади 
оцінювання ресурсного потенці
алу сфери послуг, розроблено сис
тему індикаторів для економічно
го оцінювання ресурсного потен
ціалу підприємств сфери послуг, 
визначено інструментарій форму
вання організаційно-економічно
го механізму управління ресурс
ним потенціалом на основі вико
ристання спеціального економіко- 
математичного, експертного інс
трументарію досліджень. Розроб
лено концептуальну та методо
логічну основи організаційно-еко
номічного механізму управління 
ресурсним потенціалом сфери 
послуг, сформульовано пропозиції 
для активізації використання по
тенціалу сфери послуг, розроб
лено концепцію стимулювання 
розвитку сфери послуг. На замов- 
лення фабрики меблів “Нова” 
проведено дослідження щодо роз
витку окремих галузей національ
ної економіки.

Під керівництвом д.е.н., проф. 
Кирич Н.Б. ідентифіковано основ
ні проблеми розвитку економіки 
України; визначено основні рушій

ні сили та негативні чинники для 
економічного зростання України. 
Запропоновано метод оцінювання 
стратегічного потенціалу фінан
сово-господарської діяльності під
приємств ключових галузей про
мисловості; досліджено стан інно
ваційної діяльності в Україні, зок
рема в промисловості, та виявле
но основні причини негативних 
тенденцій в інноваційній д іяль
ності підприємств. Виявлено та 
досліджено фактори, що вплива
ють на інноваційний процес в 
Україні та на сприйнятливість під-

Спільно з Науковим пар
ком “ Інноваційно-інвес
тиційний кластер Терно

пілля” науковці університету в 
рамках госпдоговорів у 2013 р. 
провели енергоаудит будівель на 
загальну суму 104 774 грн.

Під керівництвом к.т.н., доц. 
Паламара М.І. спеціалістами ла
бораторії „Інформаційні техно
логії та інтелектуальні системи” у
2013 р. виконано робіт на суму 37 
246 грн.

У рамках госпдоговору під ке
рівництвом д.б.н., проф. Покоти
ла О.С. розроблено проект “Вив
чення впливу бактофугування та 
різних режимів пастеризаційної 
обробки молока сирого на його 
фізико-хімічний склад” . Замов
н и к -  ПрАТ “Тернопільський мо
локозавод”. Обсяг фінансування 
-15тис . грн.

Науково-випробувальною ла
бораторією будівельних мате-

приємств до інновацій. Запропо
новано модель формування і реа
лізації антикризової стратегії під
приємства для підвищення сприй
нятливості підприємств до іннова
цій, визначено найвпливовіші й 
обмежуючі внутрішні та зовнішні 
фактори реалізації антикризової 
стратегії вітчизняних підприємств. 
Розроблено інтегральний показ
ник оцінювання інноваційного роз
витку машинобудівного підприєм
ства, запропоновано модель для 
аналізування портфеля брендів 
машинобудівних підприємств.

ріалів, виробів і конструкцій, яку 
оснащено сучасним ультразву
ковим обладнанням для діагнос
тики будівельних споруд, пра
цівники якої є сертифікованими 
спеціалістами у цій галузі, у 2013 
році виконано 4 проекти з дос
лідження технічного стану та при
датності до подальшої експлуа
тації конструктивних елементів 
споруд виробничого призначе
ння.

У 2013 році в університеті діяло
15 договорів про партнерство та 
співпрацю, а саме з: Центром 
прийому й опрацю вання спе
ціальної інформації та контролю 
навігаційного поля, Навчально- 
науково-виробничим інститутом 
неперервного навчання Лугансь
кого національного технічного 
університету, ТОВ ОСП “Корпо
рація Ватра” , Харківським на
ціональним технічним ун івер
ситетом сільського господарства

Комерціалізація наукових розробок
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імені Петра Василенка, ТОВ “Лит- 
маш ” , ПВ НВП “ Промтехконс- 
трукція", ТОВ Луганський інститут 
міжнародного співробітництва, 
ВАТ “Ковельсільмаш”, ТОВ ’’Ре
монтно-механічний завод “Об
рій” , Івано-Франківським націо
нальним технічним університе
том, Національним університе
том “Львівська політехніка”, Тав

Міжнародні проекти

рійським національним універси
тетом ім. В. Вернадського, ПП 
“Клініка мікрохірургії ока “Меді- 
кус”, Центральною групою енер
гетичного аудиту Державного 
агентства з енергоефективності 
та енергозберігання України, 
Хмельницьким державним цент
ром науки, інновацій та інформа
тизації.

Публікація результатів НДР

У 2013 році в університеті 
виконувались такі між
народні наукові проекти: у ;

■ Наукові основи підвищення 
міцності і тріщиностійкості тепло
стійких сталей нанесенням нано- 
структурних покриттів (україно- 
російський проект) (наук. кер. -  
д.т.н., проф. Ясній П.В.).

■ Розвиток багаторівневого під
ходу до вивчення деформаційної 
поведінки і руйнування матеріа
лів і наноматеріалів методами 
мезомеханіки (україно-білорусь- 
кий проект) (наук. кер. -д .т .н ., 
проф. Ясній П.В.).

■ Компететивна дифузія газів в 
твердих пористих тілах (україно- 
французький проект) (наук. кер. 
-к.т.н., доц. Петрик М.Р).

ніверситет видає 3 нау
кових журнали: „Вісник 
ТНТУ”, „Галицький еконо

мічний вісник”, електронний жур
нал „Соціально-економічні проб
леми і держава”.

Основні наукові та науково-ме- 
тодичні результати, отримані спів
робітниками університету, опуб
ліковано у 1327 працях (у 2010 р ,-  
1006, у 2011 р.—1282; у 2012 р,- 
1120), з них: 18 монографій (у 2010 
р.-7 ,  у 2011р.-1 2 ; у 2012 р.-23 ); 
131 підручник та навчально-мето- 
дичний посібник (у 2010 р. -  168, 
у 2011 р. -  164; у 2012р. -  106);
6 підручників та посібників з гри
фом МОН України (у 2010 р. -  5, 
у 2011 р. -  6; у 2012 р . - З ) ;  342 
статті у фахових виданнях Украї
ни (у 2010 р .-294 ; у 2011 р .-442 ; 
у 2012 р. -  361), з них 45 статей 
опубліковано в зарубіжних вида
ннях (у 2010р.-2 9 ; у 2011 р.-31;у 
2012 р. -38 ). У 2013 році науково- 
педагогічними працівниками отри

22 листопада 2013 року в уні
верситеті в рамках європейсь
кого проекту Темпус SUCSID 
«Створення мережі міжунівер- 
ситетських Start-Up центрів для 
підтримки та просування сту
дентських інноваційних проектів» 
відбулося відкриття Регіональ
ного міжуніверситетського Старт
ап центру ТНТУ.

мано 83 охоронних документи(у 
2012 р. —113), з них у 39 заявником 
є ТНТУ.

Працівниками ун іверситету 
зроблено 753 доповіді на науко
вих конференціях різного рангу, з 
них 274 -  на міжнародних конфе
ренціях (у 2010р.-295, у 2011 р ,-  
263,2 2 3 -у  2012 р.).

Кількість виїздів працівників та 
студентів за межі України -1 3 6  (у 
2012 році -  114), з них: науково- 
педагогічних працівників з метою 
стажування та підвищення квалі
фікації-11 (у 2012 р о ц і-10); про
ведення наукових досліджень -  5 
(у 2012 році -  3); участі у міжна
родних семінарах, конференціях-
18 (у 2012 році -  18), організації 
міжнародного співробітництва -
12 (у 2012 році -  6); студентів з 
метою: практики, навчання та ста
жування -  80 (у 2012 році -  64), 
участі у конференціях- 8  (у 2012 
році -  7), культурних обмінах -  5 (у
2012 році-6 ).
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На у ко в і д о р о б ки  с т у 
дентів  нашого ун івер 
ситету та вишів України 

були представлені під час робо
ти VI Всеукраїнської студентсь
кої науково -техн ічно ї конф е
ренції «Природничі та гум ані
тарні науки. Актуальні питання».

5 -6  червня на базі факультету 
контрольно-вимірювальних та 
радіокомп'ютерних систем від
булася Всеукраїнська науково- 
технічна конференція «Теоре
тичні та прикладні аспекти ра
діотехніки і приладобудування».

За ініціативи кафедри облад
нання харчових технологій та 
кафедри харчової біотехнології і 
хім ії 8 -9  жовтня відбулася Все
українська науково-технічна кон
ференція «Актуальні проблеми 
харчової промисловості».

Співробітники кафедри 
промислового маркетин
гу організували і провели 

III регіональну науково-практичну 
конференцію молодих вчених та 
студентів «Маркетингові техноло
гії підприємств у сучасному науко
во-технічному середовищі».

Результати досліджень на
уковц ів були представ
л е н і на X V II н а у ко в о - 
практичній конференції універ

ситету, III науково-практичній 
конференції факультету еконо
міки і п ідприєм ницько ї д іял ь
ності «Теоретичні та прикладні 
аспекти розвитку економіки», II 
науковій конференції «Прогре
сивні матеріали та технології в 
машинобудуванні, будівництві 
та транспорті» механіко-техно- 
логічногофакультету, III науково- 
технічній конф еренції «Інф ор
м а ц ій н і м од е л і, си сте м и  та 
технології» факультету комп'ю- 
терно-інф ормаційних систем і 
програмної інженерії.



Семінари

На базі університету у 2013 
р. проведено 10 наукових 
сем інар ів , серед яких: 

пленарне засідання березневої 
наукової сесії Інженерно-техніч
ної комісії Тернопільського осе
редку Наукового товариства імені 
Шевченка, методичний семінар 
“Аналіз самостійної роботи сту
дентів з організації презентацій

Виставки

Інноваційні розробки універ
ситету у 2013 році були предс
тавлені 43 експонатами, які 

демонструвались на 17 виставках 
та форумах, 8 із яких є міжнарод
ними та 4 -  загально-державними: 
XVI Міжнародна виставка нав
чальних закладів “Сучасна освіта 
в Україні - 2013” (м. Київ), Четверта 
Міжнародна виставка “Сучасні 
заклади освіти - 2013” (м. Київ),

Підготовка наукових кадрів

Підготовка наукових кадрів 
в університеті здійснюєть
ся, в основному, через ас

пірантуру і докторантуру згідно з 
Перспективним планом роботи з 
кадрового забезпечення діяль
ності Тернопільського національ
ного технічного університету імені 
Івана Пулюя, схваленого вченою 
радою університету 22 травня
2012 р.

Як і в попередньому році, в уні
верситеті діяли 5 спеціалізованих 
рад із захисту кандидатських ди
сертацій за 8 спеціальностями, в

У  2013 році в НДР брали 
участь 1910 студентів різ
них курсів (1951 - у  2012 
р.), з них на умовах оплати праці -

27 (25 —у 2012 р.).
Кількість опублікованих праць за 

участю студентів: усього 937 (950 
- у  2012 р., 9 2 3 -у  2011 р .,7 8 4 -у  
2010 р.), з них самостійно -  730 
(712-у 2012 р., 7 4 5 -у  2011 р., 671
— у 2010 р.),

В ідповідно до наказу МОНУ 
№1076 від 05.10.2012 р. універси
тет призначено базовим навчаль
ним закладом з проведення II туру 
Всеукраїнського конкурсу студент
ських наукових робіт у галузі наук 
„Зварювання” . На конкурс було 
представлено 40 студентських на
укових робіт із 17 університетів 
України.

засобами Power Point”, на факуль
теті управління і бізнесу у вироб
ництві відбувся семінар відомого у 
світі менеджера, правознавця і 
філософа Олександра Діаніна- 
Гаварда, семінар “Енергоефек- 
тивність та енергозбереження у 
Тернопільському регіоні, науко
вий семінар Терноп ільського  
осередку Українського фізичного 
товариства, присвячений Нобе
лівській премії з фізики, інфор-

XXV міжнародна агропромислова 
виставка “Агро - 2013” (м. Київ), 
загальнодержавна виставкова 
акція “Барвиста Україна - 2013” 
(м. Київ), Міжнародний проект 
’’Scientific Fun -  наукові пікніки в 
Україні” (м. Тернопіль), III Між
народна науково-технічна конфе
ренція “Пошкодження матеріалів 
під час експлуатації, методи його 
діагностування і прогнозування” 
(м. Тернопіль), VIII Міжнародний 
інвестиційний форум (м. Терно-

т.ч. 1 докторська рада за спеціаль
ністю «Машини і засоби сільсько
господарського виробництва». На
2014 р. у статусі докторської за
тверджена спеціалізована рада за 
спеціальностями «Механіка твер
дого деформівного тіла та матема
тичне моделювання». У спеціалізо
ваних радах університету в 2013 р. 
відбувся захист 34 кандидатських 
дисертацій (1 5 -у  2010 p.; 2 3 - у
2011 p.; 27 -  у 2012 р.) і 2-х докторсь
ких. Співробітниками університе
ту захищено 34 кандидатських ди- 
сертації (14 — у 2010 p.; 17— у 2011 p.; 
28 — у 2012 р.) і 9 докторських (3 -у  
2010р.; 1 - у  2011р.; 2 - у  2012).

За результатами II туру Всеукра
їнського конкурсу студентських 
робіт дипломи III ступеня МОН 
України отримали 3 студенти.

У лютому -  березні проведено І 
етап Всеукраїнської студентської 
олімпіади з 42 дисциплін (взяв 
участь 1351 студент), у II етапі взя
ли участь 40 студентів та 5 студен
тів -  у міжнародних олімпіадах.

За результатами II етапу Все
української студентської олімпіади 
студентами університету отрима
но: один диплом III ступеня за пе
ремогу в міжнародній олімпіаді, 
два дипломи МОН України II сту
пеня; два дипломи МОН України III 
ступеня.

Один студент нагороджений 
дипломом за І місце у Всеукраїнсь
кому конкурсі дипломних проектів

маційно-просвітницький семінар 
“Регіональний вимір співробіт
ництва України з НАТО”, семінар- 
зустріч із делегацією ВНЗ Фінлян
дії для пошуку партнерів у програ
мах ЄС, семінар №10 “Практичні 
аспекти використання елементів 
дистанційного навчання в рамках 
впровадження кредитно-модуль
ної системи”.

піль), Спеціалізована експо-зиція 
ВНЗ “Наука і освіта”, VI Міжнарод
на спеціалізована виставка “Висо
кі технології-2013” (м. Київ), Регіо
нальна виставка промислових під
приємств регіону з нагоди засіда
ння Ради федерації робото-давців 
України (м. Тернопіль), Міжнарод
на Українсько-японська конфе
ренція, виставка-семінар націо
нальної мережі трансферу техно
логій (м. Одеса).

Аспірантура функціонує за 21 
спеціальністю, докторантура -  за 
6. В аспірантурі навчається 88 ас
пірантів (у 2010 р .-116; у 2011 р .-  
108; у 2012 -105), з них з відривом 
від виробництва-7 1  (у 2010 р .-  
90;у 2011 р .-86 ;у2012р.-81 ). На 
платній основі навчається 2 ас
піранти. До аспірантури прикріп
лено 27 здобувачів. Підготовку 
науково-педагогічних кадрів за
безпечують 42 доктори наук і 34 кан
дидати наук.

Ефективність роботи аспіранту
ри університету склала 31 %.

бакалавра за спеціальністю «Об
ладнання переробних і харчових 
виробництв», один студент наго
роджений дипломом за II місце у 
Всеукраїнському конкурсі магіс
терських робіт за спеціальністю 
«Обладнання переробних і харчо
вих виробництв», один студент на
городжений дипломом за III місце 
у Всеукраїнському конкурсі магіс
терських робіт за спеціальністю 
«Обладнання переробних і харчо
вих виробництв».

Усі студенти -  переможці Всеук
раїнських олімпіад і наукових кон
курсів були премійовані у розмірі 
академічної стипендії.

У VI Всеукраїнській студентській 
науково-технічній конференції, яка 
проходила 25-26 квітня 2013 р. взя
ло участь 453 особи. Робота конфе
ренції проходила у 14 секціях.

Науково-дослідна робота студентів


