
7 лютого делегація універси
тету в складі ректора Петра 
Яснія і директора Науково- 
навчального інституту інформа

ційних систем Григорія Химича 
взяла участь у координаційній на
раді ДП «КБ «Південне» і ректорів 
провідних вишів України. Керів
ництву підприємства було переда
но пропозиції щодо участі у вико
нанні науково-дослідних і дослід
но-конструкторських робіт науко
вих колективів нашого універси
тету, а також інформацію про нау
кові розробки вчених ТНТУ. Між 
ДП «КБ «Південне” і 24 провідни
ми вищими навчальними закла
дами України підписано Генераль
ну угоду про спільні дослідження в 
галузі створення ракетно-косміч
ної техніки.

14 березня відбувся Ярмарок 
вакансій-2013, на якому студенти 
і випускники мали нагоду більше 
дізнатися про шляхи пошуку ро
боти, вимоги роботодавців, прой
ти професійну діагностику. Робо
тодавців представляли такі відомі 
компанії, як ВАТ «Ватра», ПАТ 
«Мотор Січ», агрохолдинг «Мрія», 
«СЕ-Борднетце Україна», страхо
ва компанія «Уніка», супермаркет 
«Сільпо», будівельно-господар- 
ський гіпермаркет «Епіцентр» та 
багато інших. Представлення кож
ного з роботодавців стало важли
вим аспектом у пошуку роботи 
своєї мрії, а проведення Ярмарку 
вакансій -  доброю традицією Тер
нопільської політехніки.

17 березня під час проведення 
традиційного Дня відкритих две

рей ректор Петро Ясній розповів 
про сьогодення та історію універ
ситету, проректор з науково-педа- 
гогічної роботи Степан Дячук- про 
міжнародну діяльність та міжна
родні зв'язки. Відповідальний сек
ретар приймальної комісії Роман 
Лещук ознайомив із особливостя
ми вступної кампанії та правила
ми прийому до університету. Та
кож присутні переглянули відео- 
фільм про університет, поспілку
вались із деканами факультетів, 
здійснили ескурсії аудиторіями та 
лабораторіями вишу.

18 березня в Українському до
мі «Перемога» в рамках проекту 
«Тернопіль -  студентська столи
ця», який організувала міжнарод
на молодіжна організація АІЕБЕС, 
ТНТУ ім .І.Пулюя презентував

свою діяльність на Ярмарці уні
верситетів.

18 березня відбулося пленарне 
засідання березневої наукової 
сесії інженерно-технічної комісії 
Тернопільського осередку Науко
вого товариства імені Шевченка. 
Напередодні святкування Шев
ченківських днів бібліотека уні
верситету отримала безцінний 
подарунок-„Кобзар" Т.Г.Шевчен- 
ка, виданий у Катеринославі у 
1914 році. Цю рідкісну книгу пода
рував професор кафедри кон
струювання верстатів, інструмен
тів та машин Петро Кривий. За 
сприяння ректора Петра Яснія фа- 
хівці державного архіву Терно
пільської області провели профе
сійну реставрацію раритетного 
видання. Це видання „Кобзаря"-
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рідкісне першоджерело, яке доз
волить кожному читачеві відчути 
на дотик сторінки історії, отримати 
естетичне задоволення від твор
чості Тараса Шевченка та від чу
дових ілюстрацій художника Бо
риса Смирнова. Відреставрована 
книга займе гідне місце у фонді 
науково-технічної бібліотеки ун
іверситету як унікальне джерело 
для формування національної са- 
моідентичності та виховання в ду
сі патріотизму студентів і молодих 
науковців.

20 березня відбулася літера- 
турно-мистецька програма «Ти не 
лукавила зо мною...», приурочена 
199-річчю від дня народження та 
152-річчю з дня смерті Т.Г.Шев- 
ченка. Програма була насиченою 
художньо та цікавою змістовно, 
адже висвітлювала маловідомі

факти із життя та творчості вели
кого Кобзаря. Прозвучали музичні 
композиції «Не нарікаю я на Бо
га», «Суботів», «Шлях до Тараса», 
«Думи мої», «На тополю високую», 
«Заповіт», а також танцювальна 
контент-композиція «Вийди зму
чена людьми і одурена слова
ми...». На екрані транслювалась 
відеопрезентація -  картини, пор
трети та автопортрети, створені 
Т.Г.Шевченком у різні роки. Підго
тували та провели чудове дійство 
працівники відділу виховної робо
ти та зв'язків з громадськістю на 
чолі з його керівником Оксаною 
Децик.

5 квітня для студентів початко
вих курсів «Молодь для молоді» 
була прочитана відкрита лекція- 
семінар, яку провели молоді ліде
ри Тернополя -  помічник міського

голови Максим Черкашин, голова 
праління ТОМГО «Спілка моло
діжного самоврядування» Ігор 
Процик, студентський президент 
України -  2007, тренер з комуніка
цій Іван Омелян, керівникТММГО 
«Файне місто» Рустам Ергешов.

22 квітня відбулося засідання 
Інженерно-технічної комісії Тер
нопільського осередку Наукового 
товариства імені Шевченка. По
чесним гостем цього засідання 
був професор Валерій Полковсь- 
кий із Канади, який презентував 6- 
й том західноканадського збір
ника НТШ, а також прочитав допо
відь на тему: «Діяльність НТШ в 
Канаді».

26 квітня відбулася зустріч із ві
домими українськими письменни
ками Володимиром Шовкошит- 
ним, Ларисою Лебедівною та Ста
ніславом Бондаренком. Володи
мир Шовкошитний презентував 
тернопільським читачам найрезо- 
нансніший роман-дилогію 2012 
року "Кров - свята" про хресну путь 
України в XX столітті. Серед інших 
збірок були представлені також 
"Мерехтіння зникань", "Торкну
тися небес". Лариса Лебедівна -  
книгу-фентезі своєї доньки -  най
молодшої письменниці України 
Зоряни Лебедівни -  "Крок у світло" 
та свою збірку поезій у прозі "Зи
мові діалоги". А Станіслав Бонда
ренко -  новаторську поему-кліп 
"Нічна розмова з Європою", пода
ну українською та англійською 
мовами з передмовою академіка 
Миколи Жулинського. Не залиши
лася поза увагою і "Кирилиця ки
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ївських вулиць", з якої автор про
читав кілька улюблених поезій. 
Присутні на зустрічі мали можли
вість поспілкуватися з непересіч
ними літераторами та придбати 
книги з автографами авторів.

26 квітня студенти першого кур
су електромеханічного факуль
тету влаштували пам'ятний похід, 
згадуючи трагічні події та героїв 
Чорнобильської катастофи. Де
сятки студентів зі свічками в ру
ках, читаючи історичні факти про 
цей день, проходили поверх за 
поверхом, збираючи за собою все 
більше і більше людей. В такий 
спосіб вони нагадали кожному, 
скільки людських життів забрала 
Чорнобильська трагедія.

29 квітня відбувся конкурс біз- 
нес-кейсів від агрохолдингу «Мрія». 
Гру другого етапу Всеукраїнського 
конкурсу агробізнес-кейсів прово
див агент компанії «Мрія» в ТНТУ 
Роман Довгошия та агент «Мрії» в 
ТНЕУ Оксана Паскевич. У заході 
брали участь 10 команд. Перемож
цями стали гравці команди 7ЕЇЧМ, 
які отримали цінні подарунки та 
сертифікат на участь в освітньому 
семінарі АгроПерспектива-2013.

Напередодні великого Дня Пе
ремоги ректор Петро Ясній приві
тав ветеранів-співробітників та 
колишніх співробітників універ
ситету зі святом. 9 травня студен
ти та викладачі на чолі з першим 
проректором Миколою Митником 
взяли участь у покладанні квітів 
пам'яті та шани до підніжжя геро
їв, що на Пагорбі Слави у Терно
полі.

18-19 травня під час проведе- 
ння Днів Європи в Україні наш 
університет відвідав виконавчий 
директор департаменту магістра
тури, післядипломної та бізнес- 
освіти, фахівець з стратегічного 
менеджменту Лісабонського Інс
титуту економіки та менеджмен
ту Антоніо Хорхе. На факультеті 
управління та бізнесу у вироб
ництві Антоніо Хорхе зустрівся зі 
студентами та провів лекцію - 
презентацію проекту «Темпус», 
який передбачає створення між- 
університетських Стартап центрів 
для студентської інноваційної 
діяльності. Відбулася дискусія з 
проблем інноваційного підприєм
ництва та особливостей його реа
лізації в європейських країнах.

В університеті започатковано 
проект «200 кроків назустріч Шев
ченку», присвячений 200-річчю з 
дня його народження. В рамках 
даного проекту та з нагоди 152 річ
ниці з дня перепохованняТ.Г. Шев
ченка у ніч з 22 на 23 травня в чи
тальному залі науково-технічної 
бібліотеки ТНТУ відбулася мис
тецька акція «Ніч поезії з Шев
ченком». Начальник відділу ви
ховної роботи та зв'язків з гро
мадськістю Оксана Децик наго
лосила на тому, що нічне прочита
ння поезій Шевченка -  це не лише 
проведення часу чи спосіб згада
ти великого поета, це також наш 
внутрішній поклик знайти, відкри
ти, зрозуміти чи переосмислити 
по-новому Шевченка, який крізь
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століття живе у кожному з нас. 
Читання поезій Шевченка було 
оригінальним -  «Кобзар» відкри
вали на будь-якій сторінці і читали 
будь-який абзац із твору. Така 
хаотичність лише підкреслила 
взаємозв'язок і нерозривність пое
зій геніального українського мит
ця. За бажанням охочі читали пое
зії напам'ять.

25 травня відбулось засідання 
наглядової ради університету, на 
якій було заслухано та схвалено 
звіт ректора ТНТУ ім.І.Пулюя про 
результати роботи в 2012/2013 н.р. 
та обговорено питання розвитку 
програми подвійних дипломів із 
закордонними університетами 
при підготовці магістрів та аспі
рантів.

ЗО травня університет відвіда
ла делегація компанії з інформа
ційних технологій «Forte Group» з

м. Чікаго (США) на чолі з її прези
дентом Стівом Крейніном. У ході 
зустрічі було обговорено питання 
спільної підготовки ф ахівців з 
комп'ютерних та інформаційних 
технологій, проведення наукових 
досліджень з тестування програм 
та програмного забезпечення для 
мобільних систем. У результаті 
візиту було підписано договір між 
університетом та компанією про 
співробітництво з питань спільної 
діяльності у сфері новітніх інфор
маційних технологій, навчання та 
стажування студентів універси
тету за напрямком програмува
ння та алгоритмізації.

31 травня-2 червня в Терно
пільській області пройшов освіт
ній семінар «Агроперспектива - 
2013», який вже третій рік поспіль 
проводить агрохолдинг «Мрія» та 
стипендіальна програма Віктора

Пінчука «Завтра.ІІА». Цього року 
учасниками семінару стали 85 
студентів з усієї України, які були 
відібрані серед кращих представ
ників В НЗ. Упродовж трьох днів 
студенти мали нагоду слухати ці
каві лекції та презентації про струк
туру й особливості роботи агро- 
холдингу «Мрія», про можливості 
та перспективи кар'єрного росту, а 
також програми навчання спеці
алістів для майбутніх працівників. 
В останній день відбулось наго
родження кращих команд цінними 
призами. Серед переможців -  сту
дентка гр. БФ-41 Бакан Аліна і сту
дент гр. МК-31 Грушицький Олег.

10 червня відбулася XIV Кон
ференція трудового колективу уні
верситету, на якій розглянули пи
тання про внесення змін до Стату
ту ТНТУ ім. І. Пулюя та до Поло
жень про коледжі ТНТУ ім. І.Пу
люя; вибори членів вченої ради; 
внесення змін до Положення про 
Технічний коледж ТНТУ ім. І.Пу
люя; затвердження Положення 
про студентське самоврядування; 
про внесення змін до Колектив
ного договору університету.

Ректор Петро Ясній підбив під
сумки роботи університету, ви
світлив результати планової пере
вірки навчального закладу Мініс
терством освіти і науки України та 
акцентував увагу на вступній кам
панії.

24 червня університет відвіда
ла внучата племінниця Івана Пу
люя пані Ольга Мовчан разом із 
чоловіком Стівом Новаком. Візит в 
Україну пані Ольга, яка проживає
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в США, приурочила святкуванню 
100-річчя від дня народження 
свого батька Юліана Мовчана -  
відомого публіциста, письменни
ка, політичного діяча, уродженця 
Житомирщини. Також пані Ольга 
давно мріяла побувати у місцях, 
що нерозривно пов'язані з долею 
її двоюрідного діда -  всесвітньо- 
знаного фізика і винахідника Івана 
Пулюя. Отож, її маршрут проліг 
через Прагу, де похований Іван 
Пулюй, Гримайлів-родинне село 
нашого земляка, Тернопіль та 
Тернопільський національний тех
нічний університет імені Івана Пу
люя.

Ольга Юліанівна пообіцяла вис
лати рукопис книги про Івана Пу
люя, написаної м'дідом -двоюрід
ним братом І.Пулюя (книга ще не 
видана) та інші документи (від

битки, статті, замітки в іноземних 
виданнях про святкування 150-рі- 
ччя з дня народження Івана Пу
люя). Пані Ольга висловила щиру 
вдячність ректору університету 
Петру Яснію, виконавчому дирек
тору Фонду Олександра Смакули 
Василю Липовецькому за гости
нну зустріч та прийом в Тернопіль
ській політехніці.

7 вересня на Театральному май
дані Тернополя стартував Міжна
родний проект «Scientific Fun -  
Наукові пікніки в Україні». Його 
натхненники та співорганізатори -  
представники польських молодіж
них організацій, Тернопільського 
молодіжного центру працевлаш
тування, Луганської молодіжної 
організації «Стан», центрів науки 
Коперника (м. Варшава) та міжна
родних ініціатив. Підтримав захід

також Тернопільський національ
ний технічний університет імені 
Івана Пулюя. На майдані "працю
вали фокусники" Юрій Скорень
кий (завідувач кафедри фізики), 
Олександр Крамар, Віталій Мо- 
чарський, Юрій Багнюк (викладачі 
кафедри фізики), Олександр Не- 
дочуков (ст. групи СП-21), Свято
слав Маринін (слухач МАН), які 
дивували парадоксом "Картезі
анський водолаз", магнітною гар
матою, анімованими оптичними 
ілюзіями, голографічними зобра
женнями, стійкістю кульки в потоці 
повітря, вареною сарделькою в 
лабораторних умовах та ще ба
гатьма цікавими експерементами.

Завідувач кафедри харчової біо- 
технології і хімії Олег Покотило ра
зом зі своїми помічниками -  уче
ницею МАН Олесею Магдиш, аспі
рантом Юрієм Юзвою та професо
ром Миколою Кухтином досліджу
вали зміни кислотності мінераль
них вод і підсолоджених напоїв за
лежно від температури зберіга
ння і часу після їх відкриття, також 
визначали вміст нітратів в овочах і 
фруктах та напруженість електро
магнітного поля мобільних теле
фонів за різних режимів роботи.

У глядачів перехоплювало по
дих від водяного вулкану та фара
онових змій, які демонстрував сту
дентський мер Тернополя, голова 
студради ТНТУ Олег Грушиць- 
кий.

Організатори дійства показали 
тернополянам, що наука -  це не 
формули і схеми. Ц е-все, що нас 
оточує. Кредо "Наукових пікніків":
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смакувати науку -  весело. Весе
ло, святково і феєрично -  саме 
так було цього дня на Театраль
ному майдані.

11 вересня до Тернопільської 
політехніки на літературну зустріч 
завітав відомий український поет, 
майстер поетичного перекладу, 
політик, дипломат, культоролог, 
Герой України Дмитро Павличко. В 
ході зустрічі поет висловив свої 
думки з приводу політичної ситуа
ції в країні, мовного питання та заз
начив, що варто читати фундамен
тальні українські твори, класиків 
сучасності -  Ліну Костенко, Івана 
Драча, Миколу Вінграновського. 
Одна з його порад звучала так: 
«Щоби вистояти, маємо знати бо
дай одну, дві, три, а то й п'ять іно
земних мов, але найперше, маємо 
шанувати свою мову, свою історію 
та своїх героїв». Він зазначив: «У 
нас потужна нація, яка дала світові 
багатьох видатних людей, але, на 
жаль, про нас в Європі мало зна
ють».

12 вересня відбулась презен
тація стипендіальної програми 
«Завтра.ІІА». Проводили презен
тацію стипендіати цієї програми -  
аспіранти Віталій Мочарський 
(стипендіат 2009 року) та Володи
мир Ясній (стипендіат 2010 року). 
Вони ознайомили студентів із умо- 
вами участі в конкурсі на здобу
ття стипендій у рамках програми, 
що є першою в Україні приватною 
загальнонаціональною ініціати
вою з підтримки талановитої мо
лоді.

19 вересня в університеті відбу
лася презентація Всеукраїнського

конкурсу «Інноваційний прорив- 
2013» -  масштабного проекту, 
націленого на розвиток техноло
гічного бізнесу в Україні. Метою 
конкурсу є збільшення економіч
ної ефективності галузевих біз
несів шляхом упровадження інно- 
ваційних проектів українських 
розробників та залучення фінан
сування для низки відібраних у 
процесі конкурсу ідей та проектів. 
У рамках всеукраїнського промо- 
туру до нашого університету заві
тала координатор вищеназваного 
проекту Катерина Дегтярук.

З жовтня студенти та викладачі 
електромеханічного факультету 
під керівництвом заступника де
кана Богдана Оробчука побували 
на екскурсії на сонячній електро
станції ТОВ «Екотехнік Україна», 
яка розташована в с. Ясенівка Яр- 
молинецького району Хмельниць
кої області та малій гідроелектро

станції в м. Кам'янець-Подільсь- 
кий. Такі поїздки вже стали тради
ційними для студентів і викладачів 
електромеханічного факультету. 
Щорічно, з метою засвоєння тео
ретичних знань зі спеціальних дис
циплін, студенти факультету від
відують теплові, гідро- та атомні 
електростанції, генеруючі і розпо- 
дільно-передавальні об'єкти елек
троенергетичної галузі. Поїздки 
збагачують практичний професій
ний досвід, дають можливість по
знайомитися з провідними спеці
алістами, пізнати історію та при
роду нашого краю.

28 жовтня з метою аналізу, об
говорення та узагальнення нав
чальних програм і методики під
готовки фахівців за програмами 
мережевих академій Сібсо в Укра
їні, а також розширення й погли
блення напрямків співпраці між 
учасниками цієї програми в уні
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верситеті відбулися перша Все
українська олімпіада інструкторів 
Сізсо «ІЧеІЕхсеІІепсе 2013» та се
мінар за програмами мережевої 
академії С і б с о . Змагалися дев'я
теро інструкторів з Одеси, Дніпро
петровська, Львова, Тернополя, 
Харкова та Бучі. У трійку лідерів 
потрапили: 1 місце -  В'ячеслав 
Калашніков (м.Одеса); 2 місце -  
Олександр Легунов (м.Одеса); З 
місце -  Володимир Червенець (м. 
Львів). На переможців чекали ці
нні призи -  безпровідні маршру- 
тизатори ипквуз.

31 жовтня напередодні дня пам'
яті усіх померлих студенти та ви
кладачі університету побували у 
містечку Гримайлів на Гусятинщи- 
ні, де народився і виріс всесвітньо- 
відомий фізик і винахідник Іван Пу- 
люй. Вони приїхали, аби відвідати 
й упорядкуввати могилу батьків 
Івана Пулюя -  Павла та Ксенії Пу- 
люй. Учасники доброї справи -  го
лова спортивного клубу «Політех
нік» Ігор Подольський, начальник 
відділу виховної роботи та зв'язків 
з громадськістю Оксана Децик, 
студенти Роман Баконь (голова 
студради ТНТУ, гр.РП-31), Іван 
Заставний (гр.РТ-31), Михайло 
Михайлишин (гр.РТ-11) очистили 
могилу від сміття, запалили лам
падки пам'яті. Також прибрали ді
лянку біля пам'ятного знака, що 
знаходиться на місці, де колись 
стояла хата, в якій народився і 
виріс Іван Пулюй.

У рамках тижня фінансової гра
мотності та Всесвітнього дня зао
щаджень 7 листопада для сту
дентів університету була прочита

на лекція про ведення особистого 
бюджету, вміння заощаджувати та 
інвестувати у власне майбутнє, яку 
підготувала д.е.н., професор ка
федри фінансів, обліку і контро
лю Олена Панухник. Під час ціка
вої інтерактивної пари студенти 
дізналися, що таке «подушка фі
нансової безпеки», роздумували 
над тим, яку частину прибутку слід 
заощаджувати і як саме та за до
помогою чого можна це робити. 
Підкріплюючи теорію практикою, 
викладачі кафедри Наталя Тимо- 
шик і Тетяна Винник провели зі 
студентами практичне заняття.

Знайомство майбутніх абіту
рієнтів та їх батьків з технічним 
університетом відбулося 10 лис
топада в ОМЦ «Політехнік» під 
часДня відкритих дверей. Окрім 
традиційних виступів ректора 
Петра Яснія, проректора з науко- 
во-педагогічної роботи Степана 
Дячука, відповідального секрета

ря приймальної ком іс ії Роман 
Лещука, про студентське життя 
розповів студентський мер Тер
нополя ОлегГрушицький.

11 листопада на факультеті 
управління і бізнесу у виробниц
тві відбувся семінар відомого у 
світі менеджера, правознавця і 
філософа Олександра Діаніна- 
Гаварда. Олександр Кирилович є 
автором системи і засновником 
Інституту морального лідерства. 
Він провів презентацію нової кни
ги «Створений для величі». Кілька 
своїх книг він подарував виклада
чам факультету. Автор розповів 
про фундаментальні якості, роз
виваючи які, людина стає ліде
ром. Якуправляти, не пригнічу
ючи? Як досягти згоди й перетво
рити розрізнений колектив у ко
манду однодумців? Як замість то
го, щоб бути «лідером за стату
сом», стати «лідером за поклика
нням»? Він пояснив, які якості при
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таманні справжньому лідеру, роз
повів про способи, якими їх можна 
набути, навчив визначати свої 
сильні та слабкі сторони.

14 листопада професор Універ
ситету П'єра та Марії Кюрі (Фран
ція) Жак Фресар прочитав для сту
дентів і викладачів лекцію на тему: 
«Технології ядерно-магнітного ре
зонансу: нові результати, перспек
тиви застосування в промисловос
ті, хімії, медицині». В ході візиту 
Жак Фресар зустрівся із ректором 
Петром Яснієм, а також відвідав 
муніципалітет міста та здійснив ес- 
курсію до старовинного Вишнівця.

16-17 листопада на базі нашо
го університету Тернопільським 
обласним центром науковотехніч- 
ної творчості школярів та учнівсь
кої молоді проведено обласний 
етап Всеукраїнського конкурсу 
юних інф орматиків , аматорів 
комп'ютерної техніки.

Учасники конкурсу-учн і поза
шкільних, загальноосвітніх, про
фесійно-технічних, вищих нав
чальних закладів області й Терно
поля. Такі конкурси проводяться 
щороку з метою стимулювання 
творчої активності учнівської мо
лоді у застосуванні інформацій
них та комп'ютерних технологій в 
навчанні, майбутній професії, про
паганді творчих та наукових до
сягнень молодого покоління. Юні 
конкурсанти показали свої талан
ти, навики, вміння у номінаціях 
«Офіс-менеджмент», «Програму
вання», «\Л/ЕВ-дизайн».

До трійки найкращих увійшли 
Бучацький ліцей, Галицький ко
ледж ім.В.Чорновола, команда

Зборівського району. З перемож
ців обласного конкурсу сформо
вано збірну команду області, яка 
братиме участь у Всеукраїнсько
му конкурсі з інформаційних тех
нологій у Києві.

27 листопада пройшов інфор
маційно-просвітницький семінар 
«Регіональний вимір співробіт
ництва України з НАТО». Учасни
ки семінару обговорили доповіді:

«Регіональний аспект співробіт
ництва України з НАТО» (Копес- 
тинський Тарас -  заступник на
чальника управління зовнішніх 
зносин, зовнішньоекономічної та 
інвестиційної діяльності Терно
пільської ОДА).

«Реалізація наукових проектів 
спільно з науковими установами 
держав-членів НАТО» (Яськів 
Володимир-завідувач кафедри 
радіотехніки).

1 грудня у зв'язку з участю сту
дентів у протестних акціях в Києві 
керівництво нашого університету 
виступило із заявою:«Ми вислов
люємо підтримку стратегічного 
курсу України на інтеграцію у Євро
пейську спільноту. Це положення 
заф іксоване в Законі України 
«Про засади внутрішньої і зовніш
ньої політики України». Ми з пова
гою та розумінням ставимося до 
активної громадянської позиції 
наших студентів, які у цивілізова
ний і мирний спосіб готові відсто
ювати свої переконання. Це їхнє 
право гарантоване Конституцією 
України. Сповідуючи принципи 
верховенства Закону і Права, ми 
дотримуємося позиції, що участь 
у протестних акціях -  особиста 
позиція кожного».

З грудня відбулося засідання Ін
женерно-технічної комісії Терно
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пільського осередку Наукового то
вариства імені Шевченка, при
свячене 140-річчю НТШ. Ректор 
університету Петро Ясній привітав 
учасників ювілейного заходу та 
вручив членські квитки новим чле
нам Шевченківського осередку-  
професору кафедри інформатики 
і математичного моделювання Ми- 
хайлишину М.С., завідувачу ка
федри приладів і контрольно-ви
мірювальних систем Паламару 
М.І., доценту кафедри математич
них методів в інженеріїЯснію О.П.

У рамках ювілейного святкува
ння від імені Інженерно-технічної 
комісії НТШ ректор Петро Ясній 
передав бібліотеці університету 
унікальне видання -  І том енци
клопедії «Наукове товариство 
імені Шевченка», присвячене 140- 
річчю заснування організації. Це 
перше багатотомне видання про 
найдавніше громадське товарис
тво в Україні.

18 грудня в університеті відбув
ся правоосвітній захід за участю 
представників Головного управлі
ння юстиції в Тернопільській об
ласті. Участь взяли провідний спе
ціаліст сектора державної реєс
трації нормативно-правових актів, 
правової роботи, правової освіти 
та систематизації законодавства 
Головного управління юстиції у 
Тернопільській області Діана Тка
чук, заступник начальника управ
ління державної виконавчої служ
би Головного управління юстиції в 
Тернопільській області Юрій Ко
валь, начальник відділу примусо
вого виконання рішень суду дер

жавної виконавчої служби Голов
ного управління юстиції у Терно
пільській області Андрій Хічій. Бу
ли розглянуті питання правового 
регулювання виконавчого про
вадження, порядок і терміни вико
нання рішень судів та інших орга
нів, права та обов'язки сторін ви
конавчого провадження тощо. Та
кож розглянуто зміст права на без
оплатну правову допомогу, поря
док реалізації цього права, підста
ви та порядок надання безоплат
ної правової допомоги, державні 
гарантії щодо надання безоплат
ної правової допомоги згідно з За
коном України «Про безоплатну 
правову допомогу».

25 грудня 2013 року відбулася 
новорічно-різдвяна імпреза для 
студентів та працівників універ
ситету. Усіх присутніх з прийдеш
німи святами привітав ректор Пет
ро Ясній, перший ректор ТНТУ 
Олег Шаблій, проректори Микола 
Митник, Роман Рогатинський, Ва
силь Клепчикта багато інших ви
кладачів, працівників, студентів 
вишу.

Побажання здоров'я, щастя, 
здійснення світлих надій та мрій 
стали лейтмотивом концертної 
програми. Чарівні різдвяні мелодії 
«Темненькая нічка», «Нині радість 
нам усім», «Що то за предиво» 
прозвучали у виконанні студентів 
Андрія Бойчука (гр. МБ-51), Ірини 
Грицишин (гр. КБ-41), Оксани По- 
падюк (гр. КА-31). Зал не просто 
слухав, а й колядував разом як 
велика українська родина.

27 грудня у кінотеатрі «Палац

кіно» студенти університету орга
нізували та провели виставку фо- 
торобіт «Just art». Мета проекту-  
показати тернополянам рівень 
спеціалістів фото- і фешніндустрії 
нашого міста. Відвідувачі побачи
ли, що у Тернополі можна створи
ти будь-який образ та зробити якіс
ні, професійні фото. Організато
ром виставки виступила студент
ка другого курсу факультету під
приємницької діяльності Діана Ге- 
тун, допомагав їй в реал ізації 
творчого проекту студентський 
мер Тернополя ОлегГрушицький.

Хроніка подій 2013 року та гості університету


