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Ректор
д.т.н., проф. Ясній Петро Володимирович
Перший проректор
К.Т.Н., доц.
Митник Микола Мирославович

Проректор з адміністративно- 
господарської роботи та 
будівництва
Клепчик Василь Михайлович

Проректор з науково- 
педагогічної роботи
К.Т.Н., доц.
Дячук Степан Федорович

Учений секретар
К.Т.Н., доц.
Крамар Галина Михайлівна

Проректор з наукової роботи 
д.т.н., проф.
Рогатинський Роман 
Михайлович

Головний бухгалтер 
Марценко Галина Віталіївна

Проректор з міжнародного 
співробітництва
д.т.н., проф.
Вітенько Тетяна Миколаївна

Радник ректора 
д.ф.-м.н., проф.
Шаблій Олег Миколайович

Помічник ректора
К.Т.Н., доц.
Окіпний Ігор Богданович

Структура ТНТУ ім. І.Пудюя станом на 1 січня 2014 року

Вчена рада

Факультети

Комп'ютерно-інформаційних 
систем і програмної інженерії
декан 
к.т.н., доц.
Мацюк Олександр Васильович 

кафедри:
-  комп'ютерних наук
-  комп'ютерних систем та мереж
-  програмної інженерії
-  інформатики та математичного 

моделювання
-  математичних методів в інженерії

Конференція університету

Ректор

Комп'ютерних технологій
декан
д.т.н., проф.
Стухляк Петро Данилович 

кафедри:
-  вищ ої математики
-  комп'ютерно-інтегрованих 

технологій
-  автоматизації технологічних 

процесів і виробництв

Ректорат

Механіко-технологічний
декан
к.т.н., доц.
Пиндус Юрій Іванович
З листопада 2013 р. -  в.о. декана к.т.н., доц.
Левкович Михайло Геннадійович

кафедри:
-  будівельної механіки
-  комп'ютерних технологій в 

машинобудуванні
-  технології машинобудування та 

автомобілів
-  технології та обладнання зварювального 

виробництва

Електромеханічний
декан
д.т.н., проф.
Андрійчук Володимир Андрійович

кафедри:
-  світлотехніки
-  енергозбереження та енергетичного 

менеджменту
-  систем енергоспоживання та 

комп'ютерних технологій в енергетиці
-  електротехніки

Управління та бізнесу у 
виробництві
декан
к.е.н., доцент
Дудкін Павло Дмитрович 

кафедри:
-  менеджменту інноваційної діяльності 

та підприємництва
-  менеджменту у  виробничій сфері
-  психології у  виробничій сфері

Машинобудування та 
харчових технологій
декан 
к.т.н., доц.
Лещук Роман Ярославович 

кафедри:
-  харчової біотехнології та хім ії
-  обладнання харчових технологій
-  технічної механіки, сільсько

господарських машин та 
транспортних технологій

-  графічного моделювання
-  конструювання верстатів, 

інструментів та машин
-  фізичного виховання та спорту

Економіки і підприємницької 
діяльності
декан 
к.е.н., доц.
Ціх Галина Володимирівна 

кафедри:
-  промислового маркетингу
-  економічної кібернетики
-  фінансів, обліку і контролю
-  державного управління і економіки

Контрольно-вимірювальних та 
радіокомп'ютерних систем
декан 
к.т.н., доц.
Яськів Володимир Іванович 

кафедри:
-  біотехнічних систем
-  приладів і контрольно-вимірювальних 

систем
-  радіотехнічних систем

По роботі з іноземними студентами
декан
к.ф.-м.н., доц.
Ковалюк Богдан Павлович 

кафедри:
-  української та іноземних мов
-  українознавства і ф ілософ ії
-  фізики

УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ



Інститути
Навчально-науковий інститут інформаційних систем
директор 
к.т.н., доц.
Химич Григорій Петрович
-  відділ енергетичних обстежень державних об'єктів освіти ННІІС

Інститут дистанційного навчання
директор 
к.т.н., доц.
Шкодзінський Олег Ксаверович
-  лабораторія дистанційного навчання
-  відділ інтернет технологій

Центри

Центр інформаційних технологій
директор
д.т.н., проф.
Ясній Петро Володимирович
виконавчий директор
к.т.н., доц.
Митник Микола Мирославович
-  відділ навчання і сертифікації
-  відділ розробки та впровадження 

комп'ютерних інформаційних 
систем

-  інженерно-технічна група з 
обслуговування комп'ютерної 
техніки

-  відділ технічного захисту інформації

Відділи

Служба адміністративно- 
господарської роботи і 
будівництва
проректор
Клепчик Василь Михайлович

Відділ господарської та 
експлуатаційно- 
технічної роботи
начальник
Филима Василь Євгенович
-  студмістечко 
директор
Барановський Василь Теофілович
-  відомча охорона 
начальник
Терлецький Олександр Степанович

Відділ проектування, 
капітального будівництва та 
ремонту
начальник
Ясній Ярослав Ярославович

Відділ постачання
начальник
Каплиш Андрій Богданович

Відділ по експлуатації та ремонту 
спортивних споруд
начальник
Сенюк Володимир Ярославович

Навчальний відділ
начальник 
к.т.н., доц.
Ткаченко Ігор Григорович

Коледжі
Гусятинський коледж ТНТУ 
ім. І.Пулюя
директор 
к.т.н., доц.
Зеленський Костянтин Васильович
-  комп'ютерно-економічне відділення
-  механіко-технологічне віділення

Ліцеї

Центр франко-української наукової 
кооперації і підготовки персоналу
директор 
к.т.н., доц.
Петрик Михайло Романович 
Центр перепідготовки та 
післядипломної освіти
директор 
к.т.н., проф.
Проць Ярослав Іванович
Центр іноземних мов
директор 
к.пед.н., доц.
Баб'якЖанна Володимирівна

Відділ з виховної роботи та 
зв'язків з громадськістю
начальник
Децик Оксана Ярославівна

Відділ міжнародних зв'язків
начальник 
к.т.н., доц.
Лазарюк Валерій Володимирович

Бібліотека
директор
Онисько Галина Ярославівна

Відділ працевлаштування та 
практичної підготовки студентів
начальник
к.філол.н.
Равлів Ігор Петрович

Науково-дослідна частина
начальник 
к.т.н., доц.
Дзюра Володимир Олексійович

Науково-дослідна лабораторія по 
застосуванню конструкційних 
матеріалів
в газотранспортному обладнанні
начальник
к.т.н.
Ярема Ігор Теодорович

Відділ аспірантури, докторантури
начальник
Самогальська Галина Іванівна

Відділ міжнародних проектів
начальник 
д.т.н., проф.
Вітенько Тетяна Миколаївна

Зборівський коледж ТНТУ 
ім. І. Пулюя
директор 
к.т.н., доц.
Матвіїшин Анатолій Йосипович
-  відділення молодших спеціалістів
-  відділення професійної підготовки

Центр трансферу технологій
директор 
д.ф.-м.н., проф.
Шаблій Олег Миколайович

Центр довузівської підготовки
директор 

к.т.н., доц.
Цепенюк Михайло Іванович

Відділ інформаційної діяльності
начальник
Дубик Орест Іванович

Бухгалтерія
головний бухгалтер 
Марценко Галина Віталіївна

Організаційно-юридичний відділ
начальник
Гарасимчук Наталія Михайлівна

Відділ охорони праці та безпеки 
життєдіяльності
начальник
Горохівська Ірина Степанівна

Відділ кадрів
начальник
Гаврилюк Уляна Богданівна

Видавництво
директор
Катрич Анжела Петрівна
-  редакційно-видавничий відділ
-  поліграфічний відділ

Режимно-секретний відділ
начальник
Габрук Володимир Олександрович

Комп'ютерний вузол
начальник 
к.т.н., доц.
Шкодзінський Олег Ксаверович

Музей імені Івана Пулюя
директор
Посвятовська Ганна Іванівна

Технічний коледж ТНТУ 
ім. І. Пулюя
директор 
к.т.н., доц.
Калушка Володимир Павлович
-  факультет професійної підготовки
-  факультет комерційного навчання
-  факультет інженерної механіки
-  факультет електронних апаратів

Технічний ліцей м.Тернополя
директор
Лисий Ігор Романович

Районний комунальний технічний ліцей с. Добриводи
директор
Найда Богдан Миколайович


