
ЮВІЛЯРИ 2012 РОКУ
85 РОКІВ

ЛОБАС ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ
| — к.філ.н., проф., професор кафедри 
українознавства і філософії. Завідувач 
кафедри суспільних наук, завідувач 
кафедри українознавства і філософії 
(1993-2006 рр.). Вчений секретар уні
верситету (1989-2007 рр.). Заслуже

ний працівник освіти України. Почесний професор 
ТДТУ ім. І. Пулюя. Полковник у відставці. Нагородже
ний 2 орденами і 12 медалями.

75-70 РОКІВ
ГАЩИН ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ
—  К.Т.Н., доц., доцент кафедри еконо
мічної кібернетики. Заслужений вина
хідник України. Академік Української 
академії економічної кібернетики.

НІКОНЕНКО ВАСИЛЬ МИКОЛАЙО
ВИЧ — к.філ.н., професор кафедри 
українознавства і філософії. Завідувач 
кафедри суспільних наукТФЛ ПІ (1976- 
1986 рр.).

65-60 РОКІВ
АНДРУІІІКІВ БОГДАН МИКОЛАЙО-
ВИЧ — д.е.н., проф., завідувач кафе
дри менеджменту підприємницької 
діяльності. Академік академії еконо
мічних наук України. Президент Ака
демії соціального управління України. 

І Заслужений діяч науки і техніки Укра
їни. Член Національної спілки письменників України. 
Почесний професор ТНТУ. Нагороджений 3 орденами, 
2 медалями, лауреат Всеукраїнської премії ім. Братів 
Лепких.

ЛУПЕНКО АНАТОЛІЙ МИКОЛАЙО
ВИЧ — к.т.н., доц., завідувач кафедри 
електротехніки. Голова атестаційної 
комісії університету. Нагороджений 
медаллю ВДНГ СРСР.

МОВЧАН ЛЕОНІД ТИМОФІЙОВИЧ
— к.т.н., доц., доцент кафедри елек
тротехніки.

ПИЛИПЕЦЬ МИХАЙЛО ІЛЬКОВИЧ
— д.т.н., проф., завідувач кафедри 
комп'ютерних технологій в машинобу
дуванні.

80 РОКІВ
РИБАКТИМОФІЙ ІВАНОВИЧ—д.т.н., 
проф., завідувач кафедри технічної ме
ханіки, сільськогосподарських машин 
та транспортних технологій. Заслуже
ний працівник освіти України. Нагоро
джений орденом «За заслуги» III сту
пеня і медаллю «Григорія Ващенка».

НАДКЕВИЧ ЛОНГІН ІВАНОВИЧ —
к.м.н, доц., доцент кафедри технології 
і обладнання зварювального вироб
ництва. Підполковник медичної слуби 
у відставці. Нагороджений 2 ордена
ми і 18 медалями.

ЯМКО МИРОН ПЕТРОВИЧ — к.т.н., 
доц., декан електромеханічного фа- 
кульету (1997-2002 рр.), завідувач ка
федр електротехніки та електроніки 
(1990-1999 рр.), енергетичного ме
неджменту (2000-2009 рр.). Відмінник 
освіти України. З 2009 року — на за

служеному відпочинку.

ПРИЙМАК МИКОЛА ВОЛОДИМИ
РОВИЧ — д.т.н., проф., завідувач кафе
дри комп'ютерних наук.

ФЕДОРОВИЧ РОМАН ВОЛОДИМИ
РОВИЧ — к.е.н., проф., завідувач ка
федри промислового маркетингу. Ди
ректор інституту економіки та управ
ління ТНЕУ (1995-2004 pp.), проректор І 
з навчальної роботи ПВНЗ «Інститут 
економіки і підприємництва» (2007-1 
2008 pp.). Академік Академії економічних наук Украї
ни.

ГАБРУК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАН
ДРОВИЧ — начальник режимно- 
секретного відділу.

ДОВГАНЬ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСІЙОВИЧ
— д.філ.н., завідувач кафедри украї
нознавства і філософії.



ДОВБУШ АНАТОЛІЙ ДМИТРОВИЧ
— ст. викладач кафедри технічної ме
ханіки, сільськогосподарських машин 
та транспортних технологій.

КУЦ ВІКТОР ПЕТРО
ВИЧ — к.т.н., профе- V * 
сор кафедри обладнання харчових 
технологій.

РОКІЦЬКИИ ОЛЕКСАНДР МИХАИ- 
ЛОВИЧ — к.і.н.( доцент кафедри фізи
ки. Голова ради Всеукраїнської органі
зації «Пласт» (1995-1997 рр.), заступ
ник директора «Інституту національ
ного відродження ім. І. Герети» (2003- 
2007 рр.)

50 РОКІВ
ДАНИЛИШИН ГРИГОРІЙ МИХАЙЛОВИЧ — к.т.н., 
доц., заступник декана факультету комп'ютерних тех
нологій.
ДЯЧУК СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ — к т.н., доц., прорек
тор з науково-педагогічної роботи.
КЛЕПЦЬО ГАЛИНА ДЕНИСІВНА — завідувач діло
водством.
КЛЕПЧИК ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ — проректор з 
адміністративно-господарської роботи та будівни
цтва.

ХОМІЦЬКИЙ БОГДАН ВОЛОДИ
МИРОВИЧ — ст. викладач кафедри 
інформатики та математичного мо
делювання.

ЯСНІЙ ПЕТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
— Д.т.н., проф., ректор університету.
Заслужений діяч науки і техніки Укра
їни. Лауреат державної премії Украї
ни в галузі науки і техніки. Заступник 
голови Тернопільської обласної ор-1 
ганізації союзу науково-технічної! 
інтелігенції (з 2002 року), член Ради Західного на
укового центру НАН України і МОН України (з 2007 
року), член Європейського товариства з цілісності 
конструкцій, член колегії Тернопільської ОДА.

КРАМАР ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА — к т.н., доц., вче
ний секретар.
КУРКО АНДРІЙ МИХАЙЛОВИЧ — кт.н., доц., до
цент кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій.
КУХАРСЬКА ВІКТОРІЯ БОГДАНІВНА — кпед н., 
доц., завідувач кафедри української та іноземних мов.
ОНИСЬКО ГАЛИНА ЯРОСЛАВІВНА — директор 
науково-технічної бібліотеки.
ЧЕРНЕЦЬКА АНЖЕЛА МИКОЛАЇВНА — завідувач 
архівом.

ПАМ'ЯТАЙМО... У 2012 РОЦІ ВИПОВНИЛОСЯ В
100 РОКІВ

СОБОЛЮ ГРИГОРІЮ ОЛЕКСІЙОВИЧУ — к.ф.-м.н., доц., завідувачу кафедри фізики (1964-1975 рр.). 
БАБЕНКУ СЕРГІЮ ФЕДОРОВИЧУ — к.т.н., доц.. завідувачу кафедри нарисної геометрії (1980-1985 рр.), 
Лауреату Ленінської премії.

90 РОКІВ
СТОЛЯРЧУКУ ВСЕВОЛОДУ ПИЛИПОВИЧУ (1922-2003) — к.т.н., доц., в 1960 році — засновнику і декану 
новоствореного загальнотехнічного факультету ЛПІ в м. Тернополі, завідувачу кафедри технічної механі
ки ТФЛПІ (1963-1974 рр.).

75 РОКІВ
ДУКАЧОВУ ОЛЕКСАНДРУ ОЛЕКСІЙОВИЧУ (1937-2002) — к. філ.н., доц., завідувачу кафедри суспільних 
наук, пізніше - філософії (1987-1994 рр.)
КАСПРУКУ БОГДАНУ ІВАНОВИЧУ (1937-1997) — к.х.н„ доц., завідувачу кафедри хімії (1985-1997 рр.). 
ЛОЗІНСЬКОМУ ВАСИЛЮ МИКИТОВИЧУ (1937-2011) — к.ф.-м.н., проф., доценту кафедри теоретичної 
механіки, пізніше — інформатики та математичного моделювання.

70 РОКІВ
ДУБИНЯКУ СТЕПАНУ АНДРІЙОВИЧУ (1942-1994) — к.т.н., проф., засновнику і першому завідувачу ка
федри «Верстати та інструменти» (1972-1985 рр.), декану вечірнього та механіко-технологічного факуль
тетів (1981-1991 рр.), проректору Тернопільського приладобудівного інституту (1991-1994 рр.)

65 РОКІВ
НАГОРНЯКУ СТЕПАНУ ГРИГОРОВИЧУ (1947-2007) — Д.т.н., проф., заслуженому винахіднику України, 
завідувачу кафедри верстатів та інструментів (1985-1990 рр.), декану факультету переробних і харчових 
виробництв (1995-2007 рр.).
МАРТИНЕНКУ ВОЛОДИМИРУ ЯКИМОВИЧУ (1947-2007) — д.т.н., проф., завідувачу кафедри менедж
менту підприємницької діяльності (2002-2007 рр.).

60 РОКІВ
РУДНИКУ АНДРІЮ ГРИГОРОВИЧУ (1952-2004) — к.т.н., доц., першому завідувачу кафедри приладів і 
контрольно-вимірювальних систем (1991-2004 рр.).

в


