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Хроніка подій 2011 року та 
гості університету...Г. —

МІСІЯ
Тернопільського національного тех

нічного університету імені Івана Пулюя:
Створити умови для надання якісної 

сучасної освіти через вільне творче на
вчання та наукові дослідження відпо
відно до суспільних потреб, зумовлених 
розвитком Української держави, науки, 
економіки та культури, а також глобаль
них процесів розвитку людської цивілі
зації.

МЕТА:
Сприяти самореалізації сту

дентів, викладачів, працівни
ків ТНТУ ім. І. Пулюя та фор
муванню високоосвіченої, на
ціонально свідомої та гармо
нійно розвиненої особистості, 
здатної незалежно мислити і 
діяти згідно з принципами до
бра і справедливості.

УКАЗ
ЕЗ И Д ЕН Т А
УКРАЇНИ

Налії молоді 
В навчанні і труді 
Утверджуємо ** пріоритет.
До справ і перемог 
благословляє Бої 
Тернопільський наш Університет

Про надання Тернопільському 
державному технічному 
університету імені Івана Пулюя 
статусу наиіоналмюго
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Храм науки й «мини 
Нас чекас «юаня 
Засівати розумне и нетлінне 
К р І»  простори й літа 
Те зерно пророста 
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ДОРОГІ ЧИТАЧІ!
Рік, що минув, для нашого універ

ситету пройшов під гаслом упрова
дження комп'ютерно-інформаційних 
технологій в усі сфери діяльності. 
Колектив університету наполегливо 
працював над підвищенням якості 
навчального процесу, ефективності 
управління університетом, підготов
ки науково-педагогічних кадрів, нау
кових досліджень та їх комерціаліза
ції, входженням у світовий науковий і 
освітній простір.

Університет покращив свій рей
тинг і посідає чільне місце серед 
ВНЗ України. Підтвердженням цього 
є 22 місце у 2010 році за рейтингом 
ТОП-200, який щорічно проводить 
лабораторія ЮНЕСКО серед 200 ВНЗ 
України, 18 місце серед ВНЗ України 
і 3 місце серед вишів Західного ре
гіону за консолідованим рейтингом 
інформаційного ресурсу «Освіта». У 
році, що минув, університет увійшов 
до четвірки найкращих університетів 
з підготовки ІТ фахівців за рейтингом 
журналу «Фокус».

Розпочато підготовку бакалаврів 
за напрямом «Автомобільний тран
спорт» та магістрів за спеціальністю 
«Комп'ютерні системи та мережі».

У звітному році ефективно була 
організована профорієнтаційна та 
агітаційна робота з прийому студен
тів на перший курс навчання як за по- 
вною, так і за скороченою схемою на 
базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
«молодший спеціаліст». Це дозволи
ло за всіма ОКР додатково до дер
жавного замовлення набрати близь
ко 60% студентів-контрактників.

Багато уваги приділялося розши
ренню дистанційної форми навчан
ня. Для реалізації цього створено Ін
ститут дистанційного навчання, роз
роблено та затверджено відповідні 
нормативні документи. Удвічі збіль
шилася кількість створених курсів 
та в 1,6 раза —  кількість інструкто
рів дистанційного навчання, понад
10 тис. студентів зареєстровано на 
курси.

Завершено розробку й упрова
джено більшість модулів інтегрова
ної інформаційної системи управ
ління університетом «АСУ «Універси
тет».

У рамках розширення міжнарод
ної співпраці університету в Техно
логічному університеті Таджикиста

ну (м. Душанбе) створено пер
ший в Таджикистані локальний 
центр дистанційної освіти. Те
леміст між нашими універси
тетами за участю президента 
Таджикистану засвідчив зна
чущість цієї події для наших 
країн. Центр проводитиме на
вчання за бакалаврськими 
програмами з менеджменту, 
автоматизації та комп'ютерно- 
інтегрованих технологій.

На базі центру міжнарод
ної освіти в лютому 2011 року 
створено факультет по роботі з іно
земними студентами, кількість яких 
разом зі слухачами підготовчого від
ділення перевищила 250 осіб із 21 
країни світу.

Розпочав свою діяльність відділ 
працевлаштування та практичної 
підготовки студентів університету, 
який сприяє активному вибору та по
шуку роботи, допомагає студентам 
визначитись, яка робота найбільше 
відповідає їх здібностям, знайти по
тенційних роботодавців і вакансії на 
підприємствах, презентувати себе 
роботодавцеві (написати резюме й 
підготуватися до співбесіди). Ефек
тивними заходами відділу є спільні з 
факультетами щорічні «Ярмарки ва
кансій».

У 2011 році працівниками універ
ситету захищено 17 кандидатських і 
1 докторська дисертація, проведено
17 науково-технічних конференцій, з 
них 5 —  міжнародних.

Важливою подією для універ
ситету та регіону стало створен
ня наукового парку «Інноваційно- 
інвестиційний кластер Тернопілля», 
який активізує інноваційну та інвес
тиційну роботу в регіоні, комерціалі
зує наукові розробки університету в 
галузі енергозбереження, альтерна
тивних та відновлювальних джерел 
енергії, інформаційних технологій, 
екологічного моніторингу, забезпе
чення надійної експлуатації та про
довження ресурсу важливих об'єктів 
тривалої експлуатації.

Започатковано електронний жур
нал «Соціально-економічні пробле
ми і держава», який внесено до пере
ліку фахових видань.

У 2011 р. професор Павло Ма- 
рущак та доцент Ігор Окіпний стали 
лауреатами премії Верховної Ради

України для найталановитіших моло
дих учених у галузі фундаментальних 
і прикладних досліджень та науково- 
технічних розробок. Кращим вина
хідником Тернопільської області ви
знаний молодий учений університе
ту доцент Володимир Дзюра.

Упродовж 2011 року працівники 
університету відзначені Почесною 
грамотою Кабінету Міністрів Украї
ни, нагрудними знаками «Відмінник 
освіти», «Петро Могила» Міністерства 
освіти і науки, молоді та спорту Укра
їни.

Понад 100 викладачів, науковців, 
аспірантів і студентів стажувалися 
у провідних університетах і високо- 
технологічних компаніях Європи та 
США, брали участь у роботі міжна
родних наукових конференцій, про
водили наукові дослідження із закор
донними партнерами.Розпочато нау
кове стажування в Каліфорнійському 
університеті, Університеті П'єра і Ма
рії Кюрі, Університеті Блеза Паскаля, 
Кембриджському університеті, Уні
верситеті Північного Іллінойсу.

Започатковано спільну з універси
тетом Блеза Паскаля (Клермон Фер- 
ран, Франція) підготовку аспірантів 
за спеціальностями «механіка дефор- 
мівного твердого тіла» та «матема
тичне моделювання і обчислюваль
ні методи» із можливістю отримання 
подвійних дипломів. До програми 
подвійних магістерських дипломів 
за спеціальностями «комп'ютерні 
мережі та системи», «автоматизо
ване управління технологічними 
процесами» та «прилади і системи 
точної механіки» долучився Санкт- 
Петербурзький державний електро
технічний університет «ЛЕТІ».

Петро Ясній
Ректор



СТВОРЕННЯ НАУКОВОГО ПАРКУ
«Інноваційно-інвестиційний кластер Тернопілля»

25 листопада у Тернопільському 
національному технічному універ
ситеті імені Івана Пулюя відбулося 
урочисте відкриття наукового пар
ку «Інноваційно-інвестиційний клас
тер Тернопілля». На ньому виступи
ли: ректор ТНТУ Ясній П.В., директор 
департаменту наукової діяльності 
та ліцензування Міністерства осві
ти і науки, молоді та спорту Украї
ни Якименко О.В., заступник голови 
Тернопільської облдержадміністра
ції Гоч П.В., голова Західного науко
вого центру НАНУ Назарчук З.Т., го
лова Тернопільської обласної ради 
Кайда О.П., міський голова Тернопо
ля Надал С.В., проректор з науки та 
впровадження Технологічного уні
верситету Таджикистану Хакімов Г.К., 
директор фірми BISS (Індія) Рамасуб- 
бу Сундер. На адресу університету з 
нагоди відкриття наукового парку 
також надійшли привітання від Міні
стра освіти і науки, молоді та спорту 
Табачника Д.В., голови Державного 
агентства з питань науки, інновацій 
та інформатизації України Семино- 
женка В.П., аташе з університетської 
та наукової кооперації Посольства 
Франції в Україні Гійома Колена, а 
також від Воронезького державно
го технічного університету (Росія), 
Університету Марібор (Словенія), 
Таллінського технологічного універ
ситету (Естонія), Університету Шобіт 
(Індія), Брестського державного тех
нічного університету, НПО «Трибофа- 
тика» (Білорусь).

У роботі міжнародного науково
го семінару «Інновації в науці та тех
ніці», з якого розпочав роботу на
уковий парк, взяли участь провідні

вчені України, науковці університе
тів та інноваційних компаній Індії, Та
джикистану, В'єтнаму і Швеції. Осно
вні завдання й напрямки роботи на
укового парку представили у своїх 
виступах директор НП Химич Г.П. та 
його співзасновники —  директор 
ТзОВ «Інтеграл» Колос О.С., директор 
заводу газової апаратури «Альфа- 
Газпромкомплект» Лукасевич С.А. 
та науковці ТНТУ Паламар М.І., Ясь- 
ків В.І., Ярема І.Т. й Ткачук Р.А. Учас
ники семінару відвідали промисло
ві підприємства ТзОВ «Інтеграл» та 
«Альфа-Газпромкомплект».

Науковий парк створено з ме
тою розвитку науково-технічної та 
інноваційної діяльності підприємств 
Тернопільського регіону, ефективно
го та раціонального використання 
наукового потенціалу, матеріально- 
технічної бази вищої школи для ко
мерціалізації результатів наукових 
досліджень і їх упровадження на віт
чизняному та закордонному ринках.

Діяльність наукового парку спря
мована на покращення інвестицій
ного клімату регіону, реалізацію ряду 
важливих наукових проектів у галузі 
інформаційних технологій, еколо
гії та енергозбереження, сприяння 
впровадженню інноваційних науко- 
містких розробок у виробництво.

Під час відкриття наукового пар
ку були підписано ряд угод, зокрема: 
з міською радою м.Тернополя, ком
панією «Bangalore Integrated System 
Solutions (P) Ltd» (BiSS) (Індія), «IN
DUSTRIAL AND TRADE GROUP Inc» 
(ПАР), НДІ «Елвіт», TOB «ЕСКО Біо- 
Альтернатива» і ДНТП «Промінь», 
ТОВ ПВФ «Електросвіт», Національ

ним університетом «Львівська полі
техніка» (Україна).

Пріоритетними напрямами робо
ти наукового парку є:

—  енергозберігаючі та енергоо
щадні технології на основі альтерна
тивних та відновлювальних джерел 
енергії;

—  інформаційні технології (су
путникові, наземні системи зв'язку 
та моніторингу, комп'ютерні мережі, 
цифрова обробка сигналів);

—  екологічний моніторінг, аудит, 
контроль за допомогою супутнико- 
вих систем дистанційного зондуван
ня Землі, системи очищення довкіл
ля, зменшення рівня парникового 
ефекту згідно з рішеннями Кіотсько- 
го протоколу;

—  розроблення методів оціню
вання технічного стану та продов
ження залишкового ресурсу важли
вих об'єктів тривалої експлуатації.

Започаткована співпраця з фір
мою ЕХРЦЗМЕТ (Польща) щодо ство
рення композитних матеріалів на 
основі технології зварювання вибу
хом; Малопольською агенцією регіо
нального розвитку (Польща), Краків
ським технологічним парком (Поль
ща) щодо участі у транскордонних 
проектах (екологія, туризм, логісти
ка); компаніями «Таджиктелеком» 
(Таджикистан) щодо розроблення 
систем зв'язку й телекомунікації; «Та- 
джикінвест» щодо розроблення про
ектів з гідроенергетики на малих рі
ках, створення ефективних систем у 
галузі електропостачання на основі 
сонячної енергії; фірмою «Совзонд» 
(м. Москва) з геоінформаційних (ГІС) 
технологій.
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УНІВЕРСИТЕТ У СВІТОВИХ ТА 
ВСЕУКРАЇНСЬКИХ РЕЙТИНГАХ

За результатами роботи університет щорічно посідає чільні місця у рейтингах, які проводять різні організації. 
Зокрема, за рейтингом, який провела лабораторія ЮНЕСКО серед 200 ВНЗ України, університет за 2010 рік посів 22 

місце. Важливо відзначити, що університет є на 10 місці серед технічних вишів України. Результати діяльності універ
ситету з відповідними індексами за останні роки наведено у таблиці.

Рік Місце Індекс якості 
НПП

Індекс якості 
навчання

Індекс
міжнародного

визнання
Сума

2007 27 5.43 4.42 7.02 16.88

2008 23 8.87 7.67 10.20 26.76

2009 25 7.45 7.55 9.37 24.38

2010 22 9.65 6.88 9.48 26.01

За міжнародним рейтингом ТОП 12000 Universities університет у 2011 році посів 3169 місце. Згідно з офіційним 
джерелом www.webometrics.info наш університет посів 14 місце серед українських вишів.

Дані результати свідчать не лише про високі позиції у рейтингу, але й про значний поступ вперед (для порівняння, 
у 2009 році наш університет займав 5476 місце).

Нижче наведено показники, за якими оцінюють рейтинг університетів у базі даних Webometrics, що свідчить про 
ступінь інтеграції ВНЗ України в INTERNET:

Rich files Sholar

01/06/2011 3961 4,379 11,886 6,281 1,526

01/01/2012 3169 2,351 4,785 5,765 2,638

За консолідованим рейтингом інформаційного ресурсу «Освіта», проведеним у 2011 році, університет займає
18 місце серед ВНЗ України та 3 місце серед ВНЗ Західного регіону.

За оцінкою журналу «Фокус» у рейтингу «Найкращі вузи для ІТ-спеціалістів» університет відібрано в числі чотирьох 
найкращих ВНЗ III-IV рівнів акредитації України (http://focus.ua/society/180930/). Редакція журналу оцінювала кращі 
спільні програми вузів і роботодавців. Зокрема відзначено, як найбільш успішну спільну програму нашого універси
тету і компанії Cisco (СІІІА). Підготовлено понад 400 осіб за програмою Cisco Networking Academy Program, яка розра
хована на 4 семестри, з отриманням відповідних сертифікатів.

Згідно з рейтингом Webometrics станом на 1 січня 2012 року інституційний репозитарій ELARTU займає восьме 
місце серед українських репозитаріїв та 895 —  серед світових. Підвищенню рейтингу університету сприяє наявність 
наповненого та добре структурованого інституційного репозитарію.

ій і

http://www.webometrics.info
http://focus.ua/society/180930/
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НАШІ СТАЖУЮТЬСЯ У КРАЩИХ УНІВЕРСИТЕТАХ СВІТУ
Відповідно до державної бюджетної програми «На

вчання, стажування; підвищення кваліфікації студентів, 
аспірантів, науково-педагогічних та педагогічних праців
ників за кордоном» та за рішенням конкурсної комісії кра
щі викладачі, аспіранти, студенти нашого університету 
направлені на навчання і стажування у провідні закордон
ні навчальні заклади.

ЗАГОРОДНА Наталія Володи- 
I мирівна —  к.т.н., доцент кафедри 
І комп'ютерних наук.

Автор понад 40 наукових праць. 
[Стажування проходить на факультеті 
математичних наук в Університеті Пів
нічного Іллінойсу (США). Мета стажу- 

I вання —  підвищення теоретичного 
рівня в галузі прикладної математики та комп'ютерного 
моделювання для розроблення сучасних методик про
гнозу електроспоживання на основі математичного мо
делювання електронавантаження підприємств.

ЛУЦИК Надія Степанівна —  аспі
рант першого року навчання за спеці
альністю 01.05.02 -  Математичне мо
делювання та обчислювальні методи. 
Автор 3 наукових праць. Стажування 
проходить в Інституті сучасної механі- 
ки (ІРМА) Університету Блеза Паскаля, 

ш Вт  Клермон-Ферран, Франція. Мета ста
жування —  дослідження біомеханічних параметрів сер
ця, підвищення рівня теоретичноїта практичної підготов
ки в галузі біомеханіки, математичного та комп'ютерного 
моделювання шляхом проведення оригінальних автор
ських досліджень із використанням сучасного обладнан
ня й технологій.

МУЛЬ Олена Владленівна —  к.ф.- 
м.н., доцент кафедри комп'ютерно- 
інтегрованих технологій. Автор понад
50 наукових праць. У 2004-2007 рр. 
стажувалася на факультеті математи
ки університету м. Авейро (Португа
лія). Неодноразово вигравала гранти 
на участь у міжнародних школах і кон

ференціях. Стажування проходить у групі прикладного й 
обчислювального аналізу факультету прикладної мате
матики та теоретичної фізики Центру математичних наук 
Кембриджського університету (Великобританія) Мета

стажування —  підвищення теоретичного та практично
го рівня, проведення авторських наукових досліджень із 
використанням найсучаснішої методології розв'язування 
актуальних задач обчислювальної математики.

ПЕТРИК Михайло Романович —  
к.т.н., с.н.с., доцент, завідувач кафедри 
програмної інженерії, кавалер ордена 
Академічних Пальм (Франція). Автор 
понад 100 наукових праць, у тому чис
лі трьох монографій і 15 статей у між
народних журналах з високим імпакт- 
фактором. Стажування проходить в 

Університеті П'єра і Марії Кюрі (Вища Школа індустріаль
них фізики і хімії), м. Париж, Франція. Мета стажування —  
проведення комплексу досліджень з багатопараметрич- 
ної ідентифікації систем компетитивної дифузії в нанопо- 
ристих неоднорідних каталітичних середовищах.

ЯСНІЙ Володимир Петрович —  
аспірант першого року навчання за 
спеціальністю 01.02.04 -  Механіка де- 
формівного твердого тіла. В 2011 році 
з відзнакою закінчив магістратуру за 
спеціальністю «Автоматизоване управ
ління технологічними процесами». Ав
тор 8 наукових праць. Стажування про

ходить в Інституті сучасної механіки (ІЯМА), Університету 
Блеза Паскаля, Клермон-Ферран, Франція. Мета стажу
вання —  оволодіти новими сучасними методами дослі
дження напружено-деформованого стану з допомогою 
чисельних методів, зокрема пакета прикладних програм 
АпБуБ, АЬадіїБ, засвоїти сучасні методи дослідження трі- 
щиностійкості й довговічності матеріалів елементів кон
струкцій.

ЯСЬКІВ Анна Володимирівна —
навчається в магістратурі за спеціаль
ністю «Біотехнічні та медичні апарати і 
системи».

За студентськими програмами 
обміну двічі побувала у США (2010,
2011 рр.). Стажується на факультеті 
електротехніки та комп'ютерних наук 

Каліфорнійського університету, м. Іврвін, США. Мета ста
жування —  поглиблення знань у галузі силової електро
ніки, підготовка до захисту магістерської роботи.
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НАВЧАННЯ
гії», 6.050102 «Комп'ютерна інжене
рія», 6.050503 «Машинобудування», 
7.092502 «Комп'ютерно-інтегровані 
технологічні процеси і виробництва», 
7.091501 «Комп'ютерні системи та ме
режі», 7.090221; 8.090221 «Обладнан
ня переробних і харчових вироб
ництв», 8.05170107 «Технології збері
гання, консервування та переробки 
плодів і овочів».

Ліцензовано напрям підготов
ки бакалаврів за спеціальністю 
6.070106 «Автомобільний транспорт» 
і магістерську програму 8.091501 
«Комп'ютерні системи та мережі».

Загальний ліцензований обсяг 
підготовки бакалаврів за денною 
формою навчання становить 1195, за 
заочною —  1060 осіб; спеціалістів: за 
денною формою —  780 осіб, заочною
—  740; магістрів: за денною формою 
370 осіб, заочною —  210.

Навчальний процес в університеті 
забезпечують447 викладачів. З них 25
—  академіки і члени-кореспонденти 
галузевих академій наук України, 48

якості навчання, подальшому впро
вадженні інформаційних технологій 
у навчальний процес, акредитації й 
ліцензуванні спеціальностей за ОКР 
«бакалавр», «спеціаліст» та «магістр», 
проведенні профорієнтаційної ро
боти серед випускників шкіл та ВНЗ
І-ІІ рівнів акредитації, вдосконаленні 
нормативно-правового й організа
ційного забезпечення підготовки фа
хівців.

Підготовка бакалаврів в універси
теті здійснюється за 20 напрямами, 
спеціалістів —  за 22 і магістрів —  за 
20 спеціальностями.

У 2011 році акредитовано 3 на
прями підготовки бакалаврів, 3 спе-

Динаміка зростання контингенту студентів

6814 6777 6785

2006 2007 2008 2009 2010 2011

У 2011 році робота ректорату ціальності та 2 магістерські про-
й науково-педагогічних працівни- грами: 6.050202 «Автоматизація та
ків була зосереджена на підвищенні комп'ютерно-інтегровані техноло-
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—  доктори наук і професори. У 2011 
році згідно з планом підвищили ква
ліфікацію 42 (у 2010 р. —  35) науково- 
педагогічних працівники. З них про
фесорів —  3 (2); доцентів —  29 (27), 
у тому числі 4 пройшли навчання і 
перевірку знань за програмою для 
викладачів з охорони праці ВНЗ та 
навчальних центрів у ДП «Головний 
навчально-методичний центр Держ- 
гірпромнагляду України», ст. викла
дачів —  9 (4), асистентів —  1 (2).

У звітному році ефективно була 
організована профорієнтаційна та 
агітаційна робота з прийому студен
тів на перший курс навчання як за 
повною, так і за скороченою схемою 
на базі освітньо-кваліфікаційного 
рівня «молодший спеціаліст». Це до
зволило за всіма ОКР додатково до 
державного замовлення набрати 
60,1% студентів-контрактників. З ме
тою підвищення привабливості тех
нічних спеціальностей започаткову
ються програми проходження ста
жування й продовження навчання за 
кордоном.

Державне замовлення на денну 
форму навчання за всіма ОКР вико
нано повністю —  805 осіб (848 осіб —  
у 2010 р., 854 —  у 2009 році) та на за
очну форму —  113 осіб (92 —  у 2010 і 
80 —  у 2009 році).

На перший курс прийнято 631 сту
дента денної форми навчання (803 —  
у 2009 і 688 —  у 2008 р.), у тому числі 
за рахунок контрактної форми —  235 
(428 осіб у 2009 і 238 —  у 2008 р.). Іс
тотно збільшилася кількість .студен
тів, що навчаються за денною фор
мою навчання —  3507 студентів (3422 
особи —  у 2010 р.), а за заочною фор
мою навчання зменшилась —  3278 
студентів (3355 осіб —  2010 р.).

Загалом контингент студентів за
лишився на рівні 2010 р. і становить 
6785 осіб.

З березня 2011 року розпочав 
свою діяльність відділ працевлашту
вання та практичної підготовки сту
дентів університету (http://job.tntu. 
edu.ua/). За час його роботи налаго
джено координацію дій з деканатами, 
випусковими кафедрами, співпрацю 
з органами місцевої виконавчої вла
ди та місцевого самоврядування, ро
ботодавцями. Створено базу даних 
підприємств, установ, організацій —  
потенційних роботодавців, укладено 
понад 20 угод про співпрацю. Найкра
щим роботодавцем цього року є ОСП 
«Корпорація «Ватра», за тристорон
німи угодами з якою на роботу при
йнято 10 випускників 2011 року. На
лагоджено співпрацю з агрохолдин- 
гом «Мрія», з яким упроваджуються 
спільні проекти. Працівники відділу 
для студентів-випускників проводи
ли зустрічі з метою ознайомлення із 
ринком праці, надавалися практичні 
поради щодо техніки пошуку роботи, 
організовували семінари-тренінги, 
консультували з написання резюме.

Працевлаштовано близько 400 осіб, 
або 98% випускників (спеціалістів, 
магістрів) державної форми навчан
ня.

Для проведення навчання за дис
танційною формою за всіма напря
мами та спеціальностями, ліцензо
ваними в університеті, Інститут дис
танційного навчання розробив та 
затвердив усі необхідні нормативні 
документи, зокрема: положення про 
ІДН університету; положення про ви
знання інформаційних ресурсів для 
дистанційного навчання навчально- 
методичною працею; уніфіковані ви-

http://job.tntu
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Кількість студентів, які зареєстровані у СДН університету
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моги до дистанціиних курсів в уні
верситеті.

Продовжується робота з упрова
дження сучасних технологій навчан
ня, оновлюються і поповнюються на
вчальні комп'ютерні класи, створю
ються нові й наповнюються існуючі 
курси у системі дистанційно
го навчання.

У Технологічному універ
ситеті Таджикистану (м. Ду
шанбе) створено перший в Та
джикистані локальний центр 
дистанційної освіти ТНТУ 
ім. І. Пулюя.

На базі центру міжнарод
ної освіти в лютому 2011 року 
створено факультет по роботі 
з іноземними студентами. На 
даний час на факультеті за ба
зовими напрямами підготов
ки та на підготовчому відді
ленні навчається 224 інозем
них громадянина з 21 країни 
світу, більшість з яких станов
лять громадяни Нігерії —  80 
осіб., ДР Конго —  80, Конго —
19, Камеруну —  14, Таджикис
тану —  11, Марокко —  6.

Реалізовується програма впро
вадження АСУ й електронного доку
ментообігу в університеті, яка розра
хована на 2007-2012 рр. У 2011 році 
розроблено й запроваджено під
системи АСУ «Планово-економічний 
відділ», «Відділ працевлаштування

та практичної підготовки студентів», 
«Студентський сектор». Побудовано 
волоконно-оптичну мультисервісну 
адміністративну мережу. Впроваджу
ється система моніторингу обліку 
технічних ресурсів та оперативного 
управління мережею, єдина систе
ма документообігу університету. На 
стадії розроблення й уточнення тех
нічного завдання науково-дослідна 
частина, архів, військово-обліковий 
сектор, міжнародний відділ. Прово
диться робота з об'єднання інформа
ційних ресурсів університету в єдине 
інформаційне освітнє середовище. 
В ієрархічну мережеву інфраструкту
ру входить понад 70 структурних під
розділів, більше 1200 робочих місць. 
Лекційні аудиторії обладнано засо
бами мультимедіа. До мережі Інтер- 
нет під'єднані усі навчальні корпуси 
університету та гуртожитки. Абонен
тами мережі Інтернет є понад 1200 
авторизованих користувачів, а також 
усі викладачі, аспіранти, студенти.

Кількість курсів, створених у СДН університету
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Для інформаційного забезпечен
ня навчального процесу та науково- 
дослідницької діяльності виклада
чі активно працюють над написан
ням підручників, монографій тощо. 
У 2011 році видано 1 підручник і 5 
посібників з грифом МОНмолодь- 
спорту України, 157 курсів лекцій і 
навчально-методичних посібників,
12 монографій. Кількість записів в електронному каталозі бібліотеки ТНТУ

кової діяльності, підвищує рейтинг у 
науковій спільноті, відкритий доступ 
до результатів досліджень, відбува
ється зростання індексу цитування, 
збереження авторських прав, підви
щення якості наукової комунікації. 
Новостворений фонд Івана Пулюя у 
репозитарії дозволяє зберігати, ви-

вчати та популяризувати наукову 
спадщину великого українського фі
зика, ім'я якого має наш університет.

З мережі університету відкрито 
доступ до електронних книг Центру 
навчальної літератури та до найбіль
шого у світі видавництва наукової пе
ріодики EBSCO-Publishing.

Через сайт бібліотеки надаєть
ся можливість доступу до світових 
та українських наукових інформа
ційних ресурсів відкритого доступу 
(всього описано понад 80 баз даних, 
серед них 12 —  дисертацій), таких, 
як Elsevier, Доступ до публікацій Н о 

белівських лауреатів, InTech, RePEc, 
World Digital Library та ін.

Кількість звернень до сайту бі
бліотеки за 2011 рік —  понад 60 000. 
Працює електронний читальний зал 
з вільним доступом до Інтернет. Чи
тальний зал бібліотеки працює як 
гібридний: є можливість отримати 
книги та користуватися Інтернетом з 
власного ноутбука (в залі зона WI-FI).

Бібліотека
Для повноцінного забезпечення 

навчального та наукового процесу в 
університеті приділяється постійна 
увага розвитку бібліотеки, яка продо
вжує підтримувати її традиційну роль 
у забезпеченні читачів книгами та ін
шими друкованими матеріалами й 
робить доступними Інтернет-ресурси 
та електронні матеріали.

Інституційний репозитарій ELAR- 
ТІІ активно продовжує наповнення 
фондів. На кінець 2011 року у репо
зитарії опубліковано понад 1200 ма
теріалів. Розміщення публікацій в ре
позитарії забезпечує підтримку нау-
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Рейтинг
У червні 2011 року підбито під

сумки рейтингового оцінювання 
якості роботи штатних науково- 
педагогічних працівників універси
тету в 2010-2011 навчальному році.

Серед факультетів, втретє по
спіль, перше місце посів факультет 
економіки підприємницької діяль
ності, декан —  к.е.н., доц. Ціх Г.В.; 
друге місце вперше посів факультет 
управління і бізнесу у виробництві, 
декан —  к.е.н., доц. Дудкін П.Д., тре
тє місце —  механіко-технологічний 
факультет, декан —  к.т.н., доц. Пин- 
дус Ю.І.

У рейтингу кафедр до чільної 
трійки увійшли: кафедра менедж
менту підприємницької діяльнос
ті (зав.каф. д.е.н., проф. Андруш- 
ків Б.М.), кафедра будівельної меха
ніки (зав.каф. д.т.н., проф. Ясній П.В.),

обладнання харчових виробництв 
(зав.каф. к.т.н., доц. Закалов О.В.).

Порівняно з попереднім роком 
значно більше викладачів набрали 
понад 3000 балів —  54 особи (31 —  
у 2010 році). Кращими викладачами 
стали доцент кафедри державного 
управління і економіки к.е.н. Мари- 
ненко Н.Ю., зав. кафедрою облад
нання харчових виробництв к.т.н., 
доц. Закалов О.В., зав. кафедрою ме
неджменту підприємницької діяль
ності д.е.н., проф. Андрушків Б.М.

Кращі серед професорів —  д.е.н., 
проф. Андрушків Б.М., д.т.н., проф. 
Гевко Б.М., д.б.н., проф. Юкало В.Г.; 
серед доцентів —  к.т.н., доц. Зака
лов О.В., д.т.н., доц. Лупенко С.А., 
к.е.н., доц. Королюк Т.М.; серед стар
ших викладачів —  к.е.н. Маринен- 
ко Н.Ю., к.е.н. Голда Н.М., к.т.н. Окіп- 
ний І.Б.; серед асистентів —  к.т.н. Бі- 
щак Р.Т., к.е.н. Малюта Л.Я.

Під час анкетування «Викладач 
очима студентів» 99,1% науково- 
педагогічних працівників отримали 
оцінку «добре» і «відмінно».

%



НАУКОВА ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Наукові дослідження в універси

теті проводяться за сімома затвер
дженими основними науковими на
прямками. За ними сформовано чо
тирнадцять наукових шкіл і низку 
творчих наукових колективів.

За тематикою наукових до
сліджень працюють навчально-на- 
уковий інститут інформаційних сис
тем (директор Химич Г.П.), центр 
трансферу технологій (директор 
проф. ІІІаблій О.М.), 17 науково- 
дослідних лабораторій, кафедри уні
верситету.

Для ефективного використання 
наукового потенціалу університету, 
впровадження інноваційних розро
бок у виробництво, їх комерціалізації 
на базі ТНТУ створено науковий парк, 
співзасновниками якого є високотех- 
нологічні підприємства Тернополя.

У вказаних підрозділах сформу
валися науково-дослідні колективи, 
які об'єднують 420 осіб (369 штатних 
на постійній основі). Тринадцятьом 
штатним науково-педагогічним пра
цівникам надано почесні звання за
служених.

Наукові школи 
факультетів у 2011 році 

На механіко-технологічному фа
культеті проводять наукові дослі
дження у рамках п'яти держбюджет- 
них тем та двох міжнародних проек
тів. Учені наукової школи під керів
ництвом заслуженого діяча науки і 
техніки України, д.т.н., проф. Яснія П.В. 
розробили методику аналізу послі
довності експлуатаційного наванта
ження. Створено відповідне програм
не забезпечення, виявлено законо
мірності впливу асиметрії циклу та 
нерегулярного навантаження на кі

нетику зародження і швидкість поши
рення втомних тріщин у матеріалі екс
плуатованої осі колісної пари рухомо
го складу залізничного транспорту, 
встановлено вплив відстані від по
верхні осі на експлуатаційну пошко- 
дженість, ударну в'язкість і тріщино- 
стійкість за статичного навантаження. 
З використанням оптичної системи 
аналізу полів деформацій дослідже
но закономірності локалізації плас
тичної деформації в зонах концентра
ції напружень. Запропоновано підхід 
до оцінювання пошкоджуваності та 
руйнування деформівного твердо
го тіла із тріщиноподібними дефек
тами на основі теорії пластичності та 
мезомеханіки. Розроблено методику 
оцінювання пошкодженості техніч
них об'єктів за множинного розтріс
кування та їх наступного відновлення 
нанесенням наплавлених захисних 
шарів. Виконавці проектів —  д.т.н., 
проф. Марущак П.О. і к.т.н., доц. Окіп- 
ний І.Б. стали лауреатами Премії Пре
зидента України для молодих учених 
та лауреатами премії Верховної Ради 
України для найталановитіших моло

дих учених у галузі фундаментальних 
і прикладних досліджень та науково- 
технічних розробок за 2011 р. Отри
мані результати в частині методики 
прогнозування залишкового ресур
су осей колісних пар локомотивів ви
користовуються в ДП «Державний 
науково-дослідний центр залізнично
го транспорту України».

Представники наукової школи 
під керівництвом заслуженого пра
цівника освіти, д.т.н., проф. Луціва І.В. 
розробили нові методи статистично
го оцінювання точності товщини сті
нок втулок і відхилень від круглості 
їх внутрішніх циліндричних повер
хонь на основі гармонічного аналізу. 
Отримані науково-технічні результа
ти передані для впровадження у ви
робництво, що дозволить підвищити 
довговічність приводних роликових 
ланцюгів газо-нафтодобувного об
ладнання.

Представники наукової школи під 
керівництвом заслуженого винахід
ника України д.т.н., проф. Гевка Б.М. 
розробили динамічну модель проце
су проточування зовнішніх гвинтових
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чої системи розглядуваної машини. 
За результатами моделювання несу
чої здатності конструктивних елемен
тів внесено зміни в конструкцію опо
рної системи вентиляторної установ
ки з забезпеченням зменшення її ме- 
талоємності.

Учені електромеханічного фа
культету розробили метод вияв
лення втрат електроенергії при не
симетричних навантаженнях, спосіб 
урахування цих втрат та їх поточну 
комп'ютерну візуалізацію, побудува
ли модель точності оцінювання облі
ку електроенергії у високовольтних 
мережах, що враховує похибки пер
винних вимірювальних перетворю
вачів. Виявлено закономірності по
яви систематичних складових похи
бок вимірювання кількості спожива
ної енергії в енергомережах і побу
довано таблиці поправок для авто
матичної компенсації цих похибок. 
Розв'язано задачу забезпечення стій
кості комп'ютерної реалізації моделі. 
Створено систему дистанційного ке
рування електричними підстанціями 
«Стріла», яка випускається малими 
серіями для енергооб'єктів України й 
експортується в Росію і Китай. Науко
вий керівник розробок —  д.т.н., проф. 
Євтух П.С.

На факультеті контрольно-ви- 
мірювальних та радіокомп'ютер- 
них систем за програмою україно- 
китайської співпраці під керівниц
твом к.т.н., доц. Яськіва В.І. розробле
но та досліджено методи побудови 
високоефективних надійних напів
провідникових перетворювачів елек
троенергії на основі високочастотних 
магнітних підсилювачів із викорис
танням числа дискретних елементів, 
призначених для сумісної роботи з 
вхідним коректором коефіцієнта по
тужності.

Для державного науково-техніч
ного підприємства «Техас-К» під керів

канавок корпусних деталей теплових 
систем багаторізцевою головкою. На 
основі цієї моделі досліджено вплив 
зміни навантажень на складові систе
ми, за реалізацією якої встановлено 
характер переміщення пристрою для 
розточування, переміщення різців у 
часі та, відповідно, удосконалено кон
струкцію 4-різцевої головки для про
точування зовнішніх гвинтових кана
вок, визначено раціональний діапа
зон величини подачі різців. Окремі 
результати роботи впроваджено на 
ВАТ «Ковельсільмаш».

Науково-технічний та соціальний 
ефекти розробок представників нау
кової школи д.т.н., проф. Пилипця М.І. 
полягає в підвищенні ефективності 
проектування технологічних проце
сів у частині вибору нових методів, 
технологій, схем, розрахунків параме
трів конструкцій технологічного спо
рядження, зокрема деталей машин та 
технологічних процесів, які не регла
ментуються нормативно-правовими 
документами, а також у підвищенні 
ефективності 'праці проектувальни
ків, зменшенні долі експерименталь
них досліджень, заміні фізичної праці 
розумовою.

У лабораторії твердих сплавів під 
керівництвом к.т.н., доц. Бодрової Л.Г.

розроблено технологічні схеми виго
товлення твердосплавних інструмен
тів на основі нанопорошків. Еконо
мічний ефект від упровадження твер
дих сплавів на основі карбіду титану 
досягається за рахунок використання 
недефіцитних, відносно дешевих ком
понентів із питомою густиною в 3...3,5 
раза меншою, ніж у традиційних твер
дих сплавах, вищої зносо- і жаростій
кості.

На факультеті переробних і хар
чових виробництв під керівництвом 
д.б.н., проф. Юкала В.Г. розроблено 
комплексну схему фракціонування ка
зеїнів за вдосконаленою методикою 
іонообмінної хроматографії в об'ємі, 
яка дозволяє отримати гомогенні ка
зеїнові фракції за мінімального впли
ву денатуруючих чинників (екстре
мальні значення рН та іонної сили), а 
також модельну протеолітичну сис
тему, яка дозволяє отримувати висо
кі концентрації низькомолекулярних 
продуктів протеолізу казеїнів при ви
користанні молочнокислих бактерій і 
ферментативних препаратів.

Учені наукової школи під керівниц
твом д.т.н., проф. Рибака Т.І. обґрунту
вали конструктивне, забезпечення 
рівномірного розподілу внутрішніх 
силових факторів в елементах несу
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На факультеті комп'ютерно- 
інформаційних систем і програм
ної інженерії вчені наукової школи 
під керівництвом заслуженого діяча 
науки і техніки України д.ф.-м.н., проф. 
Шаблія О.М. розробили математичні 
моделі утворення теплових джерел 
індукційного нагріву у середовищах 
з різною провідністю та магнітною 
проникністю —  феромагнітних та діа
магнітних металах і рідинах, а також 
передавання тепла від теплообмінни
ка до теплоносія у неоднорідних се
редовищах, що включають металічні, 
ізоляційні та рідкі середовища. Роз
роблено інженерні методики розра
хунку основних електричних та кон
структивних параметрів індукційної 
опалювальної установки й програми 
для їх проведення.

Під керівництвом д.ф.-м.н., проф. 
Кривеня В.А. отримано розв'язки за
дач про пружно-пластичне деформу
вання тіл з близько розташованими 
жорсткими включеннями для середо

вища із затримкою

І текучості.
Під керівниц

твом к.ф.-м.н., доц.
0  Михайлишина М.С. 

розроблено мате
матичні моделі, ал-

□ Ж

горитми та програми, які дозволяють 
чисельно моделювати температурні 
поля та об'ємні ефекти, що виникають 
при багатопрохідному зварюванні 
елементів конструкцій з урахуванням 
залишкових температурних полів від 
попередніх проходів.

Учені факультету працюють над 
розробленням інформаційних тех
нологій, які включають розроблення 
баз даних, нові методи обробки, оці
нювання параметрів і ймовірнісних 
характеристик, пов'язаних із особли
востями енергонавантажень (газо- 
навантажень та ін.), (науковий керів
ник —  к.т.н., доц. Мацюк О.В.) та роз
робленням математичних моделей і 
методів багатопараметричної іденти
фікації, комп'ютерного та чисельно
го моделювання для моделювання 
кінетики систем компетитивної дифу
зії вуглеводневих сполук у цеолітних 
середовищах, що враховують взає
мовплив дифундуючих компонентів 
на мікро- та макрорівні (науковий ке
рівник —  К.Т.Н., доц. Петрик М.Р.).

На факультеті роботи з іно
земними студентами учені науко
вої школи під керівництвом д.ф-м.н., 
проф. Дідуха Л.Д. розробили нову 
спінон-діркову модель для опису 
електричних і магнітних властивос-

ництвом к.т.н., доц. Паламара М.І. було 
виконано три госпдоговірних роботи. 
Виготовлено блоки керування поля
ризацією радіотрактів антенних сис
тем, блоки відлікових пристроїв для 
антенної системи «Жасмин», систему 
керування антенним комплексом мо
ніторингу «БК-1ААС» та розроблено 
програмне забезпечення для них.

На факультеті комп'ютерних 
технологій розроблено композитні 
матеріали з підвищеними експлуата
ційними характеристиками за раху
нок встановлення та врахування за
кономірностей формування зовніш
ніх поверхневих шарів при прогно
зованому введенні у зв'язуюче дис
персних часток наповнювача різної 
фізичної природи при оптимальному 
вмісті і розмірах. Економічний ефект 
досягається внаслідок підвищення 
ресурсу роботи деталей та вузлів об
ладнання газотранспортної промис
ловості. Науковий керівник —  д.т.н., 
професор Стухляк П.Д.
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тей вузькозонних антиферомагнети- 
ків типу оксидів, сульфідів і селенідів 
перехідних металів. Результати робо
ти відповідають світовому рівню роз
витку даної галузі фізики твердого 
тіла.

На факультеті економіки і під
приємницької діяльності під керів
ництвом д.т.н., проф. Рогатинсько- 
го P.M. розроблено схеми потоків 
вантажів при заданій множині керо
ваних впливів, визначено логічні умо
ви вибору варіантів схемних рішень. 
Розроблено методи узагальненого 
формалізованого опису та загальні 
моделі основних типів транспортно- 
технологічних та перевантажуваль
них систем, їх робочих поверхонь і 
моделі потоку вантажу в робочому 
просторі та імітаційні моделі функці
онування систем неперервного тран
спорту, бункерного завантаження й 
перевантажувальних та розподіль
них систем.

На факультеті управління і біз
несу у виробництві вчені наукової 
школи під керівництвом заслуже
ного діяча науки і техніки України, 
д.е.н., проф. Андрушківа Б.М. розро
били стратегію розвитку туристично- 
рекреаційного бізнесу регіону. Роз
роблено алгоритм та інструментарій 
організаційно-економічного механіз
му здійснення інституційних транс
формацій в управлінні ланцюгом 
освіта-наука-виробництвозурахуван- 
ням внутрішніх та зовнішніх чинників 
на засадах інноваційно-логістичного 
підходу й оптимізації ресурсного за
безпечення.

У науково-дослідній лаборато
рії полімерних матеріалів під ке
рівництвом к.т.н. Яреми І.Т. виконано 
ряд госпдоговірних тем на замовлен
ня УМГ «Черкаситрансгаз», УМГ «При- 
карпаттрансгаз» та ПП «Кран-захід». 
Розроблено конструкції та виготов

лено полімерні притискні кільця тро- 
соукладальника тальки ВПК «Демаг» 
ГТК-10 І, проведено ремонт запірної 
арматури із заміною елементів ущіль
нень (протипомпажного клапана 
ВК ГПА-251 та направляючих кілець 
5-тонної тальки боксу ГПА-101) і кра
нів АПО газу Ду400/4шт/КС Воловець 
«Прогрес» Хустівське ЛВУМГ, а також 
технічно-технологічну документацію 
на виготовлення направляючих кі
лець канатоукладальників для ванта
жопідіймальних механізмів.

На замовлення відділу з питань 
науки й освіти Шумської райдержад- 
міністрації під керівництвом Хими- 
ча Г.П. було розроблено проектно- 
кошторисну документацю на обла
штування паливної з використанням 
електричного теплоакумуляційного 
обігріву Шумської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
№1, а під керівництвом Нагаченка С.І. 
проведено науково-конструкторську 
роботу з компенсації реактивної по
тужності об'єкта. Розроблено захо

ди щодо зменшення споживання 
енергоресурсів. Проведено техніко- 
економічне обґрунтування електро- 
опалення з використанням акумуля
торів тепла.

Під керівництвом Нагаченка С.І. 
проведено енергетичні обстежен
ня приміщень спортивно-технічного 
комплексу за адресою вул. Шептиць- 
кого, 26, м. Тернопіль та розробле
но проектно-кошторисну докумен
тацію на облаштування паливної з 
використанням електричного те
плоакумуляційного обігріву примі
щень спортивно-технічного комплек
су обласного комунального центру 
науково-технічної творчості школя
рів та учнівської молоді, проведено 
розрахунки теплових втрат будівлі, 
вибрано ефективну систему опален
ня з акумуляторами тепла. Роботи ви
конувались на замовлення комуналь
ного закладу «Тернопільська дитячо- 
юнацька спортивна школа футболу».
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У 2011 році виконано 45 науково- 
дослідних тем загальним обсягом 1 
млн. 187 тис. грн. З коштів МОНМС 
України —  19, з них фундаменталь
них обсягом 541,2 та прикладних об
сягом 645,7 тис. грн. За грантами Дер
жавного фонду фундаментальних до
сліджень виконано 3 проекти на суму 
170 тис. грн., 11 госпдоговірних робіт 
загальною сумою 132 тис. грн.

Міжнародні проекти
У 2011 році в університеті викона

но міжнародні наукові проекти:
• Деформування розломно-бло- 

кових середовищ з урахуванням зон 
множинного тріщиноутворення (Бі
лорусь) (наук. кер. —  д.т.н., проф. Яс
ній П.В.).

• Властивості зони термічного 
впливу зварних з'єднань сучасних ста
лей, стійких до повзучості (Словенія) 
(наук. кер. —  д.т.н., проф. Ясній П.В.).

• Високоефективні джерела жив
лення з коректором коефіцієнта по
тужності (Китай) (наук. кер. —  к.т.н., 
доц. Яськів В.І.).

Публікація результатів
НДР

Університет видає два наукових 
журнали: щоквартальний «Вісник
ТНТУ» та «Галицький економічний ві
сник», який виходить у світ 6 разів 
на рік, а також електронний журнал 
«Соціально-економічні проблеми і 
держава».

Основні наукові результати, отри
мані працівниками університету, опу
бліковані у 1282 працях (у 201-0 р. —  
1006, у 2009 р. —  972), з них 9 моногра
фій (у 2010 р. —  7, у 2009 р. —  10), 157 
підручників та навчально-методичних 
посібників (у 2010 р. —  168, у 2009 р.
—  166), з них 6 з грифом МОНмолодь- 
спорту України (у 2010 р. —  5, у 2009 р.
—  6), 442 фахові статті (у 2010 р. —  294, 
у 2009 р. —  273), з них 31 статтю опу

бліковано в міжнародних журналах (у 
2010 р. —  29, у 2009 р. —  22).

Працівники університету беруть 
активну участь у наукових конферен
ціях. Зроблено 680 доповідей на на
укових конференціях різного рангу (у 
2010 р. —  538, у 2009 р. —  501), з них 
263 доповіді —  на міжнародних кон
ференціях (у 2010 р. —  295, у 2009 р.
—  188). 152 науково-педагогічних 
працівники виїжджали за межі Украї
ни (109 —  у 2010 році): наукових пра
цівників з метою стажування, навчан
ня, підвищення кваліфікації— 2 (7 —  у
2010 р.); проведення наукових дослі
джень —  2(7 —  у 2010 р.); участі в між
народних семінарах, конференціях —
24 (16), студентів з метою проходжен
ня практики і стажування —  34, участі 
у конференціях —  3.

У 2011 році науково-педагогічні 
працівники отримали 91 охоронний 
документ (патенти, деклараційні па
тенти на корисні моделі, 2 свідоцтва 
на авторське право), з них у 72 заяв
ником є університет (у 2010 р. —  70, у
2009 р. — 65).

Конференції, семінари, 
виставки

У 2011 році на базі університету 
проведено 18 наукових конференцій, 
з них 5 —  міжнародних та 8 наукових 
семінарів.

20 травня відбулася Міжнарод
на науково-практична конферен
ція «Актуальні питання рекламно- 
інформаційного забезпечення турис
тично-рекреаційної галузі у рамках 
проведення «Євро-2012». У конфе
ренції взяли участь понад 60 осіб, зо
крема гості із навчальних закладів і 
практики з підприємств туризму Ки
єва, Львова, Івано-Франківська, Запо
ріжжя, Тернополя і Тернопільської об
ласті, представники Тернопільських 
облдержадміністрації і міської ради.

У роботі другої міжнародної 
науково-технічної конференції «По
шкодження матеріалів під час експлу
атації, методи його діагностування і 
прогнозування» брали участь видат
ний американський вчений польсько
го походження, один із засновників 
сучасної механіки руйнування Майкл 
Внук, який нещодавно відзначив своє 
75-річчя та 50-річчя наукової та пе
дагогічної діяльності; академік НАНУ 
Анатолій Лєбєдєв, член-кореспондент 
НАНУ Арнольд Красовський, заступ
ник голови Європейського товари
ства з цілісності конструкцій, профе
сор Ярослав Поклуда (Чехія). Заходи 
такого рівня всебічно сприятумуть 
розширенню зв'язків між Україною та 
світом і розвитку наукового парку, що 
створений на базі ТНТУ ім. І. Пулюя.

На базі факультету переробних і 
харчових виробництв відбулася Між
народна науково-технічна конферен
ція «Сучасні технології й обладнання 
харчових виробництв».

За підтримки ради молодих учених 
проведено II Міжнародну науково- 
методичну конференцію-форум мо
лодих економістів-кібернетиків «Мо
делювання економіки: проблеми, тен
денції, досвід».

Результати досліджень науков
ців широко висвітлювались у ході 
XV науково-практичної конферен
ції університету. Успішно проведені 
всеукраїнські та регіональні конфе
ренції: І Всеукраїнська наукова кон
ференція факультету комп'ютерно- 
інформаційних систем і програм
ної інженерії; Регіональна науково- 
практична конференція «Інновацій
ні підходи в управлінні навчально- 
науково-виробничими системами в 
умовах суспільних та інституційних 
трансформацій» і низка міжвузівських 
та університетських конференцій. На 
базі механіко-технологічного факуль
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тету відбулася науково-техніч-на кон
ференція «Прогресивні матеріали та 
технології в машинобудуванні, бу
дівництві та транспорті». На факуль
теті контрольно-вимірювальних та 
радіокомп'ютерних систем проведе
но науково-практичну конференцію 
«Теоретичні та прикладні аспекти ра
діотехніки і приладобудування».

Студенти й молоді вчені допові
дали про результати наукових дослі
джень на IV Всеукраїнській студент
ській науково-технічній конференції 
«Природничі та гуманітарні науки. 
Актуальні питання» та регіональній 
науково-практичній конференції мо
лодих учених і студентів «Маркетин-

гові технології підприємств у сучасно
му науково-технічному середовищі».

У рамках Всеукраїнського фести
валю науки 17 травня було прочита
но цикл науково-популярних лекцій 
«Горизонти науки», а 18 травня про
ведено спільну наукову сесію з Терно
пільським обласним відділенням Ма
лої академії наук України.

19-21 грудня відбулася Міжна
родна науково-технічна конференція

«Проблеми сучасних технологій виго
товлення і надійності передач з гнуч
ким зв'язком», присвячена пам'яті та 
70-ій річниці з дня народження проф. 
Дубиняка С.А.

Університет постійно бере участь 
у виставках та форумах найвищого 
рівня, є співорганізатором щорічних 
Міжнародних інвестиційних форумів 
у Тернополі, де представляє понад 10 
інвестиційних проектів, десятки інно
ваційних пропозицій та експонатів.

В 2011 році найефективніші роз
робки університету (42 експонати) де
монструвались на 13 виставках та фо
румах, у т.ч. на 7 міжнародних вистав
ках: Міжнародний форум «Інноваціїта 

високі техноло
гії» (27-30 верес
ня, м. Київ, ви
ставковий центр 
«КиївЕкспопла- 
за»); Міжнарод
на виставка 
«Освіта і кар'єра 
-2011» (м. Київ, 
У к р а ї н с ь к и й  
дім); Vl-й Міжна
родний інвести
ційний форум 
(28-29 квітня, 
м. Тернопіль), в 
рамках якого 28 
квітня 2011 року 
в нашому уні
верситеті відбу
лося засідання 

Міжнародного трейд-клубу в Україні 
(Презентація інвестиційних проектів 
ТНТУ); Загальнодержавна виставка 
«Барвиста Україна-2011»(м. Київ, Наці
ональний комплекс«ЕкспоцентрУкра- 
їни»); виставка-презентація розробок 
ТНТУ з нагоди відкриття наукового 
парку «Інноваційно-інвестиційний 
кластер Тернопілля» (Тернопіль, ТНТУ, 
науковий парк) та інші.

Підготовка наукових 
кадрів

Підготовка наукових кадрів в уні
верситеті здійснюється, в основному, 
через аспірантуру і докторантуру.

У 2011 році навчався один док
торант (у 2010 р. —  1) та 109 (2010 р.
—  116) аспірантів за 21 (2009 р. —  19) 
спеціальністю, з них з відривом від 
виробництва —  86. На платній осно
ві навчається 5 аспірантів (2010 р. —  
6), у т.ч. З з відривом від виробництва 
(2010 р. —  3) і 2 без відриву (2010 р.
—  3). До аспірантури прикріплено 27 
(2010 р. —  27) здобувачів. Постійно ді
юча аспірантура в нашому університе
ті функціонує за 20 (2010 р. —  19), док
торантура —  за 4 спеціальностями.

Підготовку науково-педагогічних 
кадрів забезпечують 51 доктор наук і 
223 кандидати наук.

У поточному році за результатами 
прийому до аспірантури на перший 
курс зараховано 26 осіб з відривом 
від виробництва (2010 р. —  30), з них 1 
на платній основі (2010 р. —  2) і 5 осіб 
без відриву від виробництва (2010 р.
—  8). У 2011 випущено 35 аспірантів. 
Ефективність аспірантури університе
ту становила 17,6%. Випускники її, які 
навчалися за державним замовлен
ням на очній формі навчання, згідно 
із контрактами працевлаштовуються, 
в основному, в нашому ВНЗ.

У 2011 році працівники універси
тету захистили 17 кандидатських ди
сертацій (12 —  у 2010 р.) і 1 доктор
ську дисертацію (3 —  у 2010 р.).

В університеті діють 5 спеціалі
зованих рад (2010 р. —  4) із захисту 
кандидатських дисертацій за 7 спеці
альностями і докторська рада за од
нією спеціальністю. У спеціалізованих 
радах університету відбувся захист 
23 кандидатських дисертацій (17 —  у
2010 р.).



Кількість учасників Всеукраїнської студентської 
конференції «Природничі та гуманітарні науки. 

Актуальні питання»

Кількість студентів, які беруть участь у НДР
3474 3499

1174

3410 і участь у 
НДР

2011

Кількість охоронних документів, отриманих 
студентами у співавторстві

Науково-дослідна
робота студентів

У минулому році в НДР брали участь 1874 (1809 
—  в 2010 р.) студенти різних курсів, з них на умовах 
оплати праці —  21 (9 —  у 2010 р.).

Втретє поспіль університет є базовим навчаль
ним закладом з проведення II туру Всеукраїнсько
го конкурсу студентських наукових робіт у галузі 
знань «Машинознавство» (деталі машин, динаміка 
та міцність машин, технологія машинобудування). 
Троє наших студентів стали переможцями і призе
рами даного конкурсу.

За результатами II туру Всеукраїнського конкур
су студентських робіт дипломи МОНМС України 
отримали: І ступеня —  1 студент; II ступеня —  1 сту
дент; III ступеня —  6 студентів.

У лютому-березні 2011 року було проведено І 
етап Всеукраїнської студентської олімпіади із 41 дис
ципліни, в яких взяли участь 1284 студенти), у II ета
пі взяло участь 52 студенти (35 —  2010 р.). П'ятеро 
студентів були учасниками міжнародних олімпіад.

У роботі засідань 14 секцій IV Всеукраїнської сту
дентської науково-технічної конференції, яка про
ходила 19-20 квітня 2011 р., взяло участь 714 осіб 
(762 —  у 2010 р., 560 —  у 2009 р.).

Наукові публікації студентів



Захист дисертацій співробітниками університету в 2011 році
Захищено докторську дисертацію

Довгань Анатолій Олексійович
09.00.05 —  Історія філософії

Гносеологічний оптимізм західноєвропейської 
раціоналістичної філософи (XVII —  перша чверть 
XVIII ст.)

Науковий консультант: Ярошовець В.І., д.ф.н., проф.
Київський національний університет імені Тараса

Шевченка

У спеціалізованих радах університету 
захищено кандидатські дисертації

Малюта 
Людмила Ярославівна
08.00.04 —  Економіка та управління 
підприємствами

Економічний механізм 
активізації інноваційної 
діяльності підприємств 
сільськогосподарського 
машинобудування
Науковий керівник: Андрушків Б.М., 
д.е.н., проф.'

Гагалюк 
Андрій Валарійович
05.02.08 —  Технологія 
машинобудування

Підвищення якості оброблення 
циліндричних поверхонь 
деталей машин з використанням 
спорядження з передавально- 
підсилювальними елементами
Науковий керівник: Пилипець М.І., 
д.т.н., проф.

Гумінов 
Валантин Валарійович
05.02.01 —  Процеси механічної 
обробки, верстати та інструменти

Підвищення та дослідження 
ефективності процесу 
обточування кристалів різної 
структури на спеціальних 
верстатах
Науковий керівник: Кузнецов Ю.М., 
д.т.н., проф.

Скиба 
Олана Павлівна
05.02.01 —  Процеси механічної 
обробки, верстати та інструменти
Синтез гвинтових затискних 
пристроїв для закріплення 
тонкостінних заготовок на 
металорізальних верстатах
Науковий керівник: Гевко Б.М., д.т.н., 
проф.

БІщак 
Роман Таодорович
01.02.04 —  Механіка деформівного 
твердого тіла
Оцінювання зародження та 
розвитку пошкодженості 
в теплостійкій сталі за 
термоциклічного навантаження
Науковий керівник: Ясній П.В., д.т.н., 
проф.

Вівчар 
Оксана Іванівна
08.00.04 —  Економіка та управління 
підприємствами

Інноваційно-логістичні підходи 
до управління підприємствами 
з ремонту і експлуатації 
автошляхів
Науковий керівник: Андрушків Б.М., 
д.е.н., проф.

Химич 
Ірина Григорівна
08.00.04 —  Економіка та управління 
підприємствами

Особливості формування 
корпоративної культури 
вітчизняних підприємств в 
контексті вступу України до ЄС
Науковий керівник: Андрушків Б.М., 
д.е.н., проф.

Марцанко 
Саргій Володимирович
01.05.02 —  Математичне 
моделювання та обчислювальні 
методи

Математичне моделювання



та статистичні методи 
обробки даних вимірювань 
в задачах моніторингу 
електронавантаження
Науковий керівник: Щербак Л.М., 
д.т.н., проф.

Дедів 
Леонід Євгенович
01.05.02 —  Математичне 
моделювання та обчислювальні 
методи
Статистичні методи в системах 
голтерівського моніторингу
Науковий керівник: Драган Я.П., д.ф.- 
м.н., проф.

Юрик 
Наталія Іванівна
08.00.04 —  Економіка та управління 
підприємствами

Антикризова стратегія 
підприємств машинобудівної 
галузі
Науковий керівник: Кирич Н.Б., д.е.н., 
проф.

Михалик 
Дмитро Михайлович
01.05.02 —  Математичне 
моделювання та обчислювальні 
методи

Математичне моделювання

дифузійного масопереносу 
в каталітичних середовищах 
частинок мікропористої 
структури
Науковий керівник: Петрик М.Р., к.т.н., 
доц.

Шевчук 
Оксана Степанівна
05.02.08 —  Технологія 
машинобудування

Підвищення ефективності 
виготовлення внутрішніх 
гвинтових шліцьових канавок
Науковий керівник: Гевко Б.М., д.т.н., 
проф.

За межами університету захищено кандидатські дисертації
Мариненко 
Наталія Юріївна
08.00.01 —  Економічна теорія та 
історія економічної думки 
Розвиток неоконсервативного 
напряму економічної думки 
(остання третина XX —  початок 
XXI ст.)
Науковий керівник: Ціх Г.В., к.е.н., доц.

Київський національний 
економічний університет 
ім.Вадима Гетьмана, м.Київ

Цепенюк 
Наталія Михайлівна
08.00.04 —  Економіка та управління 
підприємствами 

Промисловість будівельних 
матеріалів у системі 
стратегічного розвитку 
економіки регіону

Науковий керівник: Федишин Б.П., 
к.е.н., доц.
Інститут регіональних досліджень 
НАН України, мЛьвів

Яцишин 
Василь Володимирович
01.05.02 —  Математичне 
моделювання та обчислювальні 
методи

Методи і засоби забезпечення 
та контролю якості програмних 
систем
Науковий керівник: Харченко О.Г., 
к.т.н., проф.
Національний авіаційний 
університет, м.Київ

Маркович 
Ірина Богданівна
08.00.03 —  Економіка та управління

національним господарством
Трансформація промисловості в 
умовах глобалізації
Науковий керівник: Козюк В.В., д.е.н., 
проф.

Національний університет 
водного господарства та 
природокористування, м.Рівне

Фалович 
Володимир Андрійович
08.00.04 —  Економіка та управління 
підприємствами

Планування функціонування 
ланцюга поставок 
машинобудівної продукції
Науковий керівник: Крикавський Є.В., 
д.е.н., проф.

Приватний вищий навчальний 
заклад «Львівський університет 
бізнесу та права», мЛьвів
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
2011 року університет приєднав

ся до мережі Балтійської університет
ської програми ВІІР та Міжнародної 
асоціації наукових та технічних біб
ліотек університетів (ІАТШ).

У рамках подальшого розширення 
співпраці між Україною і Таджикиста
ном 1 вересня минулого року на базі 
Технологічного університету Таджи
кистану у м. Душанбе було відкрито 
локальний центр дистанційного на
вчання ТНТУ. Це —  перший, створе
ний в Таджикистані, центр дистанцій
ної освіти з українськими вищими на
вчальними закладами, який прово
дитиме навчання за бакалаврськими 
програмами за напрямами підготов
ки фахівців з менеджменту, автома
тизації та комп'ютерно-інтегрованих 
технологій. Відбувся телеміст Душан
бе — Тернопіль, у якому взяли участь: 
президент Республіки Таджикистан 
Емомалі Рахмон, міністр освіти Та
джикистану Абдуджаббор Рахманов, 
ректор Технологічного університету 
Таджикистану Нуралі Шоєв, перший 
проректор нашого університету Ми
кола Митник і проректор з науково- 
педагогічної роботи Степан Дячук, 
які перебували з робочою поїздкою в 
Таджикистані. У Тернополі в телемос- 
ті взяли участь: ректор університету 
проф. Петро Ясній, декан факультету 
по роботі з іноземними студентами 
Богдан Ковалюк, декан факультету 
управління та бізнесу у виробництві 
Павло Дудкін, начальник відділу між
народних зв'язків Валерій Лазарюк та 
студенти, в тому числі й з Таджикис
тану.

Під час телемосту для студентів 
новоствореного центру дистанцій
ного навчання у Таджикистані завіду
вач кафедри фізики ТНТУ ім. І. Пулюя

Юрій Скоренький прочитав першу 
лекцію «Фізика у XXI столітті».

У лютому на базі Центру міжна
родної освіти створено факультет 
по роботі з іноземними студентами 
(ФРІ). Виконуючим обов'язки дека
на факультету призначено Ковалю- 
ка Б.П., його заступниками стали Ша- 
найда В.В. та Боднарчук І.О.

За активну участь у громадсько
му житті університету студентам ФРІ 
було оголошено подяку ректора —  
Нянджі Мампуту та Кассамбара Коні- 
бі —  за участь у Нобелівських читан
нях; Росанво Бабатунде та Суле Абі- 
одуну —  за організацію святкування 
дня незалежності Нігерії; Манфоу Га
рольду і Бабінгу Марті —  за організа
цію футбольного турніру, присвяче
ного дню незалежності Камеруну.

29 червня відбувся перший ви
пуск факультету по роботі з інозем
ними студентами. Навчання в уні
верситеті успішно завершили перші 
п'ять бакалаврів-іноземців —  ніге

рійці Ашіру Аделеку Казеем, Омото- 
шу Адедоїн Доркас, Росанво Бабатун
де Адевале, Шодіпо Адейінка Адего- 
ріола та студент з Індії Сінг Паван Вір, 
які навчались за напрямом «Менедж
мент».

У 2011 році підписано ряд угод про 
співпрацю із закордонними науково- 
дослідними і навчальними закладами 
з питань науково-освітньої співпра
ці, обміну студентами, викладачами, 
участі в спільних проектах із Німець
ким Селянським Союзом, м. Бонн, Ні
меччина; факультетом комп'ютерних 
наук Університету прикладних наук 
м. Шмалькалден, Німеччина (навчан
ня за програмою отримання подвій
них дипломів); Санкт-Петербурзьким 
державним електротехнічним уні
верситетом «ЛЕТІ» (навчання за про
грамою отримання подвійних ди
пломів); Батумським державним 
університетом імені ІІІота Руставе- 
лі; Військово-технічною академією 
ім. Я. Домбровського, м. Варшава,

Закордонні відрядження науковців, викладачів та студентів
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Польща; Асоціацією зі співробітни
цтва в галузі екології, сільського гос
подарства та розвитку села у Східній 
Європі «АПОАПО», м. Берлін, Німеч
чина; Університетом Упсала, м. Упса- 
ла, Швеція; Технічно-гуманістичною 
академією, м. Бельсько-Бяла, Поль
ща; Державною вищою технічною 
школою, м. Новий Сонч, Польща.

У провідних закордонних вищих 
навчальних закладах, наукових уста
новах та компаніях проводили до
слідження та стажувалися аспірант 
кафедри будівельної механіки Бре- 
вус В.М. (Французький інститут сучас
ної механіки), аспіранти електроме
ханічного факультету Паламар А.М. 
та Липницький В.В. (Таллінський тех
нологічний університет), к.т.н., доц. 
Сташків М.Я. (Асоціація співробітни
цтва в галузі екології, сільського гос
подарства та розвитку села Східної 
Європи «АПОЛЛО»), а також шестеро 
переможців конкурсу МОНмолодь- 
спорту України.

У рамках виконання міжнародного 
україно-словенського проекту «Влас
тивості зони термічного впливу звар
них з'єднань сучасних сталей, стійких 
до повзучості» делегація вкраїнських 
учених у складі доцента кафедри тех
нології й обладнання зварювального 
виробництва Окіпного І.Б. та асистен
та кафедри будівельної механіки Со- 
рочака А.П. перебувала з науковим 
візитом у Маріборському університе
ті (м. Марібор, Словенія).

У роботі європейського кон
гресу з матеріалознавства Еиготаї 
-2011 (м. Монтпельє, Франція) брали 
участь доценти кафедри будівельної 
механіки Бодрова Л.Г.та Крамар Г.М. і 
провідний інженер Сушинський В.І.

Делегація університету в складі 
ректора Яснія П.В. та першого про
ректора Митника М.М. 14-15 верес
ня перебувала з офіційним візитом 
у Санкт-Петербурзькому державно
му електротехнічному університеті 
«ЮТИ» (Російська Федерація). В ході

зустрічі сторонами досягнуто домов
леності про розробку спільних магіс
терських програм подвійного дипло
му між університетами за спеціаль
ностями 8.05010201 —  Комп'ютерні 
системи та мережі, 8.05020201 —  Ав
томатизоване управління технологіч
ними процесами, 8.05100302 —  При
лади і системи точної механіки.

1 б вересня у Москві в Російському 
державному гуманітарному універ
ситеті відбулася зустріч працівників 
вищої освіти й університетської нау
ки Російської Федерації та України, у 
якій взяв участь ректор університету 
П.В. Ясній.

Науково-професійна і лінгвістич
на підготовка студентів для їх участі 
в європейських освітніх програмах 
здійснюється в Центрі іноземних мов 
та у Центрі франко-української на
укової кооперації та підготовки пер
соналу, що дозволило понад 120 сту
дентам університету взяти участь у 
міжнародних молодіжних програмах
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обміну, стажуваннях та практиках на 
підприємствах Великобританії, США, 
Франції, Німеччини, Польщі. В черв
ні відбулось вручення сертифікатів 
зі знання французької технічної мови 
групі 30 випускників Центру франко- 
української наукової кооперації і під
готовки персоналу.

В університеті ефективно працює 
об'єднана французько-українська на
укова команда: професор Жак Фрес- 
сард, дійсний член Французької ака
демії наук, Вища школа фізики та Хімії 
Парижа ЕБРСІ, Університет П. і М. Кюрі 
та завідувач кафедрою програмної 
інженерії к.т.н., доц. М.Р. Петрик, кава
лер ордена Академічних Пальм.

Влітку, впродовж трьох тиж
нів, група студентів 3-го курсу на
пряму 6.050103 —  Програмна ін
женерія факультету комп'ютерно- 
інформаційних систем і програмної 
інженерії у складі Володимира Ка- 
ширця, Богдана Коваля, Ігоря Снігу
ра, Марії Петрик та Василя Бакальця

проходили технологічну практику у 
французько-українській софтверній 
компанії «Open-Ukraine», яка є од
ним із європейських лідерів у галузі 
створення прикладного програмно
го забезпечення у сфері цифрового 
зв'язку, управління складними тех
нічними системами, розподіленими 
базами даних та ін.

Ст. гр. СН-61 Віктор Кукурудзяк, 
Олена Керенцева та Назарій Пйонт- 
ко пройшли конкурсний відбір на 
навчання за французькою освітньою 
магістерською програмою «Master-2 
d'lnformatique» в одному з найпре- 
стижніших університетів Європи —  •
Центральній школі електроніки Па
рижу (Ecole Centrale d'Electronique 
de Paris —  /ЕСЕ/) в рамках підписаної 
угоди щодо навчання та студентсько
го обміну в галузі програмної інже
нерії та інформатики між ЕСЕ і ТНТУ 
ім. І. Пулюя.

Центр Франко-української науко
вої кооперації і підготовки персона-

лу та кафедра програмної інженерії в 
липні 2011 року провели:

презентацію нових французьких 
освітніх програм у рамках науко
вої співпраці з Вищими інженер
ними школами, університетами 
та підприємствами Франції: Ме
режа Reseau des Grandes Ecoles 
«n+і», Вища Школа Електроніки 
Парижа (ЕСЕ), Вища школа фізи
ки та хімії Парижа, Університет 
П'єра і Марії Кюрі Paris 6, компа
нії з розроблення програмного 
забезпечення «Smile», «Театіод», 
«Ореп» та ін.;
до 100-річчя від вручен
ня Нобелівської премії Марії 
Склодовській-Кюрі ексклюзив
ний показ кінофільму фран
цузькою мовою (з українськи
ми субтитрами) «Академічні 
Пальми пана Шутца» (Palmes 
Academiques de М. Shuts) за підт
римки Посольства Франції в 
Україні.

У 2011 році 35 студентів різних 
технічних спеціальностей проходи
ли практику на підприємствах поль
ської фірми «Устронянка», яка є одні
єю з провідних у Польщі на ринку ви
робництва мінеральних вод і напоїв.

Адміністрація університету приді
ляє значну увагу виховній та просвіт
ницькій роботі з іноземними студен
тами. У традиційних щорічних зустрі
чах брали участь представники мігра
ційної служби ВГІ та РФО ТМВ УМВСУ 
в Тернопільській області, відділу у 
справах національностей та релігій 
головного управління з питань вну
трішньої політики, національностей, 
релігій, преси та інформації ТОДА. 
Обговорювали зміни у законодавстві 
України щодо правил перебування та 
реєстрації іноземних громадян на те- 
риторіїУкраїни, питання протидії ксе
нофобії, расової та етнічної дискримі-

Кількість слухачів центру іноземних мов
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нації в українському суспільстві, зо
крема в Тернопільській області.

За час навчання в університеті 
іноземні студенти на високому рівні 
вивчають українську мову. 20 травня 
вперше проведено олімпіаду з укра
їнської мови для іноземних студентів. 
Переможцями змагань стали: серед 
слухачів підготовчого відділення —  
Нгелека Діедонне, друге місце —  А6- 
нульгід Радіа та Мбакі Лема Гіжермен; 
серед студентів 1-І 11 курсів —  Курба- 
нов Бехруз, друге місце посів Алеру- 
бо Траст, третє —  Кувейя Овен.

Іноземні студенти беруть активну 
участь у культурному і громадсько
му житті не лише університету, міста, 
України, але й Європи.

25-26 березня відбулася презен
тація та міні-сесія Європейського мо
лодіжного парламенту в Україні. За
вдяки іноземним студентам нашого 
університету —  Ученні Егбету та Ноа 
Еджньо, які є членами Європейсько
го молодіжного парламенту, Терно
піль та університет були обрані міс
цем проведення міні-сесії ЄМП. На 
підтримку молодіжної ініціативи і єв- 
роінтеграції виступила міська влада

Тернополя, у роботі сесії взяв участь 
заступник міського голови з гумані
тарних питань Леонід Бицюра.

Третій рік поспіль в університе
ті відбувався літній моло
діжний міжнародний англо
мовний форум «CACTUS'I1». 
Співорганізаторами та парт
нерами стали Всеукраїнська 
молодіжна громадська орга
нізація «Фундація регіональ
них ініціатив», Європейський 
молодіжний парламент, Кор
пус миру в Україні та наш уні
верситет. Протягом восьми 
днів відбувались різноманіт
ні майстерні, які проводили 
досвідчені громадські ліде
ри, а також інші цікаві захо
ди —  день пікніка, латино
американська вечірка, вечір 
ігор, жива бібліотека.

Важливим фактором 
адаптації іноземних студен
тів є їх участь у культурному 
та спортивному житті уні
верситету й України.

Студенти з Республіки Таджикис
тан Курбанов Бехрус (ІБМ-21) та Хор-

кашова Каміла (ІБМ-31) відвідали міс
то Львів, де взяли участь у II міжна
родному фестивалі «Лемківська пи
санка». Бехруз та Каміла долучилися

Практика та стажування студентів за кордоном
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до прадавнього мистецтва українців 
з ініціативи викладача кафедри іно
земних мов к.філол.н. Гавдиди Н.І., яка 
запропонувала іноземним студен
там проявити свої художні здібності 
у творчому процесі писанкарства. Зі 
Львова студенти привезли незабутні 
враження та почесні нагороди.

У смт. Оброшине Львівської об
ласті відбулися змагання з футбо
лу між командами Польщі, Нігерії та 
України. Збірна Нігерії, у якій грали 
наші студенти, —  Олошале Содік та 
Бамгбосе Аджібола, посіла друге міс
це у командному заліку.

На міських змагання з футболу, 
присвячених дню незалежності Ніге
рії; збірна команда нашого універси
тету виборола перше місце.
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СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ
З метою вирішення основних пи

тань виховної діяльності університе
ту у виховному напрямку створена 
виховна рада університету. Головою 
її є перший проректор, а у разі його 
відсутності —  начальник відділу ви
ховної роботи і зв'язків з громад
ськістю.

На організаційному засіданні, яке 
відбулося 31 травня, розглядали пи
тання покращення діяльності інсти
туту кураторства: форми роботи, 
планування заходів у групах та гур
тожитках, проведення індивідуаль
ної роботи зі студентами, про обмін 
досвідом у питаннях проведення ви
ховної роботи, питання мистецькоїта 
спортивної діяльності в університеті 
як складові виховної роботи та шля
хи розкриття здібностей й самореа- 
лізації студентів, місце кафедр та ви
кладачів у гуманітарному та виховно
му процесі й виховна робота викла
дачів та співпрацівників університе
ту. Обговорили і затвердили основні 
напрямки виховної роботи на 2011 —
2012 навчальний рік.

Відділ виховної роботи і зв'язків з 
громадськістю проводить щотижне
ві розширені наради за участю пра
цівників відділу, заступників деканів 
факультетів, директора студентсько
го містечка, відповідальної особи за 
спортивно-масову роботу в універ
ситеті, голови студентського само
врядування університету, голови сту
дентського профкому, на яких виро
бляється план оперативних виховних 
заходів та механізми його реалізації.

На розширених засіданнях ректо
рату з органами студентського само
врядування регулярно обговорюва
ли проблемні питання українських та 
іноземних студентів.

3-4 лютого відбулися наради за 
участю членів ректорату, деканів фа
культетів, органів студентського са
моврядування та студентів, які пред
ставляли усі факультети й гуртожитки 
університету. В ході тривалих диску
сій, пошуків та розгляду пропозицій 
було знайдено оптимальну форму 
вирішення проблеми, пов'язаної зі 
зміною оплати за гуртожитки, яка за
довольнила кожну зі сторін.

У 2011 році на потреби органів 
студентського самоврядування, від
повідно до затвердженого плану за
ходів, зі спеціального фонду універ
ситету заплановано 118 тис. грн., що 
становить 0,5 %  від коштів спецфонду 
університету. З них 31 тис. грн. витра
чено для забезпечення студентської

наукової роботи (участь у всеукраїн
ських студентських олімпіадах, кон
курсах студентських наукових робіт, 
конференціях, організація і прове
дення студентських наукових конфе
ренцій, конкурсів, семінарів тощо). 
Загалом профінансовано усі проек
ти, запропоновані органами студент
ського самоврядування.

Затверджено план заходів із по
кращення умов навчання й прожи
вання студентів у гуртожитках уні
верситету, створення умов для діяль
ності органів студентського самовря
дування.

Студентська рада університету 
провела нараду керівників та акти
вістів органів студентського само
врядування Тернополя на тему «Сту-
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дентське самоврядування у нашому 
житті». Під час наради було обгово
рено питання вдосконалення діяль
ності студентської ради, ролі органів 
студентського самоврядування, по
пуляризації університетської науки, 
обмін досвідом тощо.

У рамках реалізації проекту «Ор
ганізація інформаційно-профорієнта- 
ційних послуг для молоді» студ- 
рада університету організувала ін
формаційно-профорієнтаційний за
хід «Модель пошуку першого робо
чого місця, ефективна самопрезента- 
ція». Даний проект реалізовується з 
ініціативи Тернопільського обласно
го осередку Всеукраїнської молодіж
ної громадської організації «Моло
діжний центр працевлаштування» за 
підтримки Міжнародного фонду «Від
родження» і спрямований на вирі
шення проблеми покращення якості 
надання послуг із професійної орієн
тації молоді.

На VI міжнародному пленері ор
ганів студентського самоврядування 
у смт Коблеве Миколаївської області 
наш університет представляли голо
ва студентської ради Ірина Козбур та 
заступник голови Марія Цьонь. На
ціональний студентський союз про
тягом останнього тижня літа зібрав 
найактивнішу сотню студентських 
лідерів України, а також представни
ків з Німеччини, Росії та Іспанії. Роз
глядали питання студентського са
моврядування, академічних прав та 
соціального захисту студіюючої мо
лоді. Активно обговорювали новий 
проект Закону України «Про вищу 
освіту». Пленер був спрямований на 
поглиблення знань молодих лідерів 
у правовій сфері діяльності органів 
студентського самоврядування.

27 жовтня в рамках V конференції 
студентського самоврядування від
булися вибори в органи студентсько

го самоврядування Тернопільського 
національного технічного універси
тету ім. І. Пулюя. Голова студентської 
ради Козбур Ірина вручила подяки 
за активну участь у громадському і 
культурному житті університету Гет- 
ті Юрію, Зелінському Михайлові, Ма- 
кар Наталі, Онисько Уляні, П'ятнічуку 
Сергієві, Цьонь Марії, Ящук Тетяні.

Під час конференції відбулися ви
бори нового голови студентського 
самоврядування університету. В ре
зультаті таємного голосування голо
вою студентської ради стала студент
ка групи ЕМ-31 Цьонь Марія. Заступ
ником голови обрано Антонів Зоряну 
(ЕМ-21).

Надзвичайно цікавими і різнопла
новими були культурно-масові захо
ди, організовані студентами різних 
факультетів.

Нещодавно в нашому університеті 
було сформовано нову команду КВК 
«Революція». На студентському чем
піонаті Тернополя команда вийшла 
у півфінал. Враховуючи чималий по
тенціал молодої команди, студент
ський профком доручив «Револю
ції» представляти наш університет на 
фестивалі КВК «Кубок Бони», що про
ходив 19 травня у м. Кременці. Пере
буваючи лише другий раз на сцені, 
наші хлопці та дівчата ані жартами, 
ані акторською грою не поступали
ся досвідченим командам. Публіка і 
журі позитивно сприйняли нову тер
нопільську команду, яка в результаті 
посіла третє місце.

Уперше в університеті 16 лютого 
відбулася прем'єра вистави «За дво
ма зайцями» у постановці студентів 
факультету економіки і підприєм
ницької діяльності.

З ініціативи органів студентсько
го самоврядування та студентського 
профкому університету відбувся кон
курс ^Красуня ТНТУ», у якому взяли

участь 11 конкурсанток. Титули «Кра
суня ТНТУ ім. І Пулюя» та «Міс гля- 
дацьких симпатій» здобула Паренна 
Ірина (МТФ), першою віце-міс стала 
Харчук Юлія (МТФ), другою віце-міс
—  Скопецька Вікторія (ФПД).

Титул «Міс креативність» здобу
ла Кузів Марія (ФБВ), «Міс інтелек
туальність» —  Дзядик Ольга (ФІС), 
«Міс елегантність» —  Мороз Наталя 
(ФІС), «Міс ніжність» —  Пищ Христи- 
на (ЕМФ), «Міс стиль» —  Дишкант Со
фія (ЕМФ), «Міс чарівність» —  Дупак 
Вікторія (ФПД), «Міс усмішка» —  Май- 
ловська Христина (ФХВ), «Міс грація»
—  Стрільчук Мар'яна (ФХВ).

На обласному конкурсі «СтудМіс 
Тернопільщина-2011» перемогу здо
була 19-річна студентка нашого уні
верситету, кандидат в майстри спор
ту зі сноубордингу Ірина Паренна. 
Згодом, у День Незалежності України, 
в Києві відбувся фінал Всеукраїнсько
го конкурсу краси, кмітливості та та
ланту «СтудМіс Україна-2011», де Іри
на перемогла в номінації «Міс патріо
тичність».

Ст. групи ЕМ-41 Людмила Михай- 
лишин взяла участь у «Художньому 
мистецькому проекті», який прохо
див у місті Люнебург (Німеччина). 
Протягом тижня художниці Люне- 
бурга навчали студентів Німеччини, 
Польщі, України мистецтву худож
нього малювання на полотні акрило
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кторії (учасниці шоу Х-фактор), Шапо- 
вала Ігоря, фольклорного ансамблю 
«Оберіг» та інших гостей.

На факультеті економіки і підпри
ємницької діяльності ЗО червня від
бувся урочистий випускний вечір. 
У святковій атмосфері вручали ди
пломи декан факультету Ціх Г.В. та 
заступник декана Співак С.М. Вітали 
випускників ректор університету Яс
ній П.В., проректор з наукової робо
ти Рогатинський P.M., завідувач кафе
дри промислового маркетингу Федо
рович Р. В. та професор кафедри фі
нансів, обліку і контролю Білоус О.С. 
Щирі побажання та слова подяки пе
репліталися з українською піснею та 
класичними творами музичного мис
тецтва, а на завершення свята під ме
лодію тернопільського вальсу танцю
вали випускники, декан, викладачі.

17 листопада біля каплички уні
верситету відбувся молебень з наго
ди Дня студента. У вітальному слові 
ректор П.В. Ясній наголосив на по
требі духовного відзначення Дня 
студента та значущості морального 
аспекту в навчальному й виховному 
процесі формування молодої укра
їнської інтелігенції. Урочистий моле
бень відслужив духовний наставник 
університетської громади о. Сергій, 
його щедре благословення та окро
пления наповнило молодь світлим 
сяйвом віри, надії та любові.

23 листопада святкував своє 
16-річчя факультет управління і біз
несу. Неповнолітній, але уже бага
тий своїми студентами, викладача
ми, численними досягненнями в 
науці та практичними здобутками. 
Студентів, викладачів та гостей свя
та в цей вечір веселили команди КВК 
«Революція», «Вікенд», «VIP», а також 
виконавці Уляна Митник, Оксана По- 
падюк, Адріана Гарматюк, шоу-балет 
«Beauty Style».

вими фарбами.
Щорічно, з метою засвоєння тео

ретичних знань зі спеціальних дис
циплін, студенти електромеханічно
го факультету відвідують теплові й 
гідроелектростанції, розподільні й 
передавальні об'єкти електроенер
гетичної галузі. Такі поїздки збагачу
ють практичний професійний досвід, 
дають можливість познайомитися 
з провідними спеціалістами, пізна
ти історію та природу нашого краю. 
У 2011 році студенти й викладачі фа
культету здійснили чергову екскур
сійну поїздку на Новодністровську 
ГАЕС —  найбільшу гідроакумулюючу 
електростанцію в Європі, в ході якої 
провідні спеціалісти та інженери по
яснили принцип роботи станції та 
умови монтажу обладнання, відпові
дали на запитання, а також побували 
на Рівненській АЕС, що поблизу міста 
Кузнецовська.

Студенти університету беруть ак
тивну участь у благодійних заходах.
21 травня з метою збору коштів для 
придбання взуття вихованцям Бере
жанського будинку-інтернату відбув
ся вечір «Подаруй дитині усмішку». 
Цікавими були виступи команд КВК, 
шоу-балету «Beauty Style», акроба
тичні номери та виставка-ярмарок 
дитячих робіт. Організаторами за

ходу стали студентський профком 
університету (голова Кравець О.) та 
благодійний фонд «Майбутнє сиріт» 
за інформаційної підтримки каналу 
ТУ-4.

У Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом та порозуміння з ВІЛ-пози- 
тивними людьми студрада спіль
но з усіма охочими студентами ор
ганізували флешмоб на підтримку 
ВІЛ-позитивних. Молодь створила 
з присутніх символічну стрічку. В 
кожному корпусі університету вста
новили дошку солідарності з ВІЛ- 
інфікованими, де молоді люди на 
знак своєї під-тримки ставили від
битки долонь. Студенти також мали 
нагоду перевірити власний ВІЛ- 
статус. На подвір'ї корпусу всі, хто 
хотів здавали експрес-тести на вияв
лення СНІДу. Протягом дня студен
там роздавали буклети про недугу 
та презервативи, відбувся перегляд 
фільмів про СНІД.

Традиційно на факультетах відбу
валися дні факультетів, де відзнача
ють кращих студентів і викладачів, 
підбивають підсумки роботи за рік. 
Однак у цьому році лише три факуль
тети організували такі свята.

27 квітня студенти електромеха
нічного факультету ТНТУ ім. І. Пулюя 
відсвяткували день факультету. Кра
щі студенти були відзначені подарун
ками і грамотами.

19 травня відбувся день факуль
тету економіки і підприємницької 
діяльності, приурочений 3-ій річни
ці з дня заснування. Усім присутнім 
запам'яталися виступи новостворе- 
ної команди КВК«ЕНКА», команди КВК 
«Медогляд», танець дівчат із групи 
«БЮТІСТАЙЛ». Не залишив байдужим 
нікого філософський танок про До
бро і Зло, який виконували студентки 
груп БО і БК-41. На святі лунали пісні 
у виконанні Лукашик Ірини, Дупак Ві



РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ
Упродовж 2011 року проводи

лася робота зі створення та поліп
шення матеріально-технічної бази 
для навчального процесу, науко
вих досліджень, інших видів діяль
ності, забезпечення безперебійної 
експлуатації систем водо- й енерго
постачання, утримання навчальних 
та житлових площ у належному са
нітарному стані, проведення про
філактичних та планових ремонтів 
інженерних мереж, приміщень на
вчальних корпусів та гуртожитків 
університету.

Проведено капітальний ремонт 
об'єктів на суму 2,362 млн. грн. (у 
2010 р .—  898 тис. грн.) та поточ
ний ремонт на 622 тис. грн. (58 —  
у 2010), у т.ч. капітальний ремонт 
приміщень кафедри програмної 
інженерії, лабораторій кафедри бу
дівельної механіки в навчальному 
корпусі №1 та видавництва, всіх на
вчальних приміщень п'ятого та шос
того поверхів, вестибюлю та фасаду 
корпусу №9, приміщень лекційних 
аудиторій та лабораторій кафедри 
верстатів у корпусі №2, блоків №13 
та №11 гурт. №3, блоку та душових 
кабін гурт. №1, покрівлі навчальних 
корпусів і гуртожитків, сходових 
маршів та коридорів корпусу №8, 
душових кімнат басейну спорткомп
лексу, санвузлів та частини фасаду в 
навч. корп. №6. Проведено заміну 
віконних блоків на металопластико

ві у навчальних корпусах №2, №11. 
Проведено ремонт загорожі, благо
устрій території гуртожитку №2, за
вершено ремонт сходового маршу 
гуртожитку №3, виконано ремонт 
фасаду, влаштовано парадний вхід, 
проведено благоустрій території 
навчального корпусу №9. Заверше
но робочий проект реконструкції 
естакади навчального корпусу №1 з 
надбудовою залу засідань.

Проведено роботи і заходи з 
енергозбереження :

замінено 367 віконних бло
ків у корпусах №1, №2, №5, 
№9, №11;
модернізовано освітлення 
навчальних корпусів із замі
ною 450 ламп розжарення та 
276 світильників; 
виконано роботи з теплоізо
ляції трубопроводів опален
ня в підвальних приміщен
нях навчальних корпусів; 
встановлено системи авто
матичного регулювання тем
ператури нагріву води в ко
тельнях університету залеж
но від температури зовніш
нього повітря.

У 2011 р. в університеті, завдяки 
заходам з економії енергоресурсів, 
суттєво знижено споживання енер
горесурсів відносно 2010 р. Спожи
вання холодної води знизилося на 
8,74%, газу природного —  на 2,78%,

електроенергії —  на 2,58%, тепло
вої енергії —  на 7,6%, гарячої води
—  на 22,8%.

Продовжено законодавче впо
рядкування майнового комплексу 
(земельні ділянки, будівлі, спору
ди) університету й структурних під
розділів. Отримано право власності 
на будівлі навчального корпусу №2 
на вул. Руській, 56 та навчального 
корпусу №5 на вул. Танцорова, 2; 
державний акт на право постійно
го користування земельною ділян
кою площею 0,2628 га для обслуго
вування навчального корпусу №7 
на вул. Микулинецькій, 46; дозвіл 
на розроблення технічної докумен
тації на земельну ділянку площею 
0,0323 га, передану міською радою 
м. Тернополя в постійне користу
вання університету для розширен
ня території на вул. Текстильній, 28; 
свідоцтво на право власності на бу
дівлі Зборівського коледжу ТНТУ 
ім. І. Пулюя (ферма та зерносклад 
на вул. Б. Хмельницького, 57); дер
жавні акти на право постійного ко
ристування земельною ділянкою у 
м. Зборові площею 2,2114 га на вул. 
Б.Хмельницького, 57 та площею 
0,5121 га на вул. І.Франка; право на 
користування земельною ділянкою 
площею 0,06783 га —  оформлено 
договір оренди на обслуговування 
навчального корпусу №11 на вул. 
Лук'яновича, 8.

ФІНАНСОВИЙ СТАН УНІВЕРСИТЕТУ
У 2011 році фінансування про

водилося за рахунок коштів загаль
ного фонду Державного бюджету та 
коштів спеціального фонду універси
тету, отриманих від наданих платних 
послуг, виробничої та господарської 
діяльності. Для забезпечення стійко
го фінансового становища розширю
валася та вдосконалювалася система 
надання платних послуг.

Разом зі стипендіальним за
гальний фонд становив 36,797 млн. 
грн., без урахування стипендії —  
21,330 млн. грн. Загальний обсяг над
ходжень коштів спеціального фонду 
університету у 2011 році становив 
24,7 млн. грн. (у 2010 році —  22,5 млн. 
грн.), що на 10 %  більше, ніж у 2010 р. 
і у 2,47 раза більше, ніж у 2006 році. 
У бюджеті університету частка спе
ціального фонду становила 41%, без

урахування стипендії —  54%.
Видатки для утримання та роз

ширення матеріально-технічної бази 
університету проводилися в межах 
кошторисних призначень, з дотри
манням режиму економії при раціо
нальному використанні матеріаль
них, трудових та фінансових ресур
сів.

Із коштів спеціального фонду 75% 
(68,7% —  у 2010 році, 52% —  у 2009) 
були спрямовані на виплату заробіт
ної плати; 10,9% (7,8% —  у 2010 році)
—  на придбання матеріалів; 12,6 %  
(7,8% —  у 2010 році) —  на сплату ко
мунальних послуг.

Відсутня заборгованість із заро
бітної плати та за іншими виплатами, 
за безготівковими розрахунками, за 
спожиті енергоносії і комунальні по
слуги. Своєчасно і в повному обсязі

здійснювалися платежі до бюджету 
зі сплати податків, зборів та інших 
обов'язкових платежів, передбаче
них чинним законодавством.

Працівники університету за висо
кі досягнення у роботі преміювали
ся. Загальна сума цих виплат стано
вить 1214,1 тис. грн. (920,1 тис. грн.
—  у 2010 р.). Згідно з Положенням 
про преміювання дисертантів упро
довж 2011 року було премійовано 17 
молодих учених за захист кандидат
ських дисертацій і одного -  за захист 
докторської дисертації.

Згідно з умовами колективно
го договору всім працівникам адмі
ністративно-господарського і допо
міжного персоналу виплачено ко
шти на оздоровлення у розмірі 30%, 
а науково-педагогічним —  100% по
садового окладу.
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2011 року ряд працівників та сту
дентів університету були відзначені 
державними, відомчими та іншими 
нагородами.

Науково-педагогічні
працівники

Професор кафедри автоматизації 
технологічних процесів і виробництв 
д.т.н. Марущак П.О. та доцент кафедри 
технології і обладнання зварюваль
ного виробництва Окіпний І.Б. ста

ли лауреатами премії Верховної Ради 
України для найталановитіших моло
дих учених у галузі фундаментальних 
і прикладних досліджень та науково- 
технічних розробок за 2011 р.

Протягом минулого року праців
ники університету отримали відомчі 
відзнаки Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України. За багато
річну сумлінну працю, вагомий осо
бистий внесок у підготовку високо
кваліфікованих спеціалістів та плідну 
науково-педагогічну діяльність на
грудним знаком «Петро Могила» на
городжений завідувач кафедри авто
матизації технологічних процесів і ви
робництв к.т.н., професор Проць Я.І. 
Нагрудним знаком «Відмінник освіти 
України» нагороджений проректор з 
наукової роботи д.т.н., професор Ро-

НАГОРОДИ
гатинський P.M. Дипломом І ступеня 
МОНмолодьспортУкраїни нагородже
ний завідувач кафедри технології та об
ладнання зварювального виробниц
тва д.т.н., професор Підгурський М.І. 
За значні наукові досягнення доцент 
кафедри комп'ютерних технологій в 
машинобудуванні к.т.н., доц. Василь
ків В.В. нагороджений грамотою МОН- 
молодьспорту України, грамотою місь
кого голови та подякою обласної орга
нізації профспілок. За новаторський 

підхід до викладання маркетин
гу та сприяння студентам у на
бутті практичних навичок, не
обхідних для роботи в сучасно
му бізнесі, заступник директора 
Центру довузівської підготовки 
к.е.н., доц. Семенюк С.Б. отрима
ла подяку МОНмолодьспорту 
України та Консорціуму із удо
сконалення менеджмент-освіти 
в Україні.

«Золотий фонд нації» цього- 
річ поповнився новими імена
ми відомих сучасників, серед 
яких —  перший ректор нашого 

університету д.ф.-м.н., професор, за
служений діяч науки і техніки України 
Шаблій О.М.

Лауреатом обласного конкурсу 
«Людина року -  2011» названо Герма- 
на О.М. —  професора кафедри украї
нознавства і філософіїТНТУ, кандидата 
історичних наук, члена Національної 
спілки письменників України, заслу
женого діяча мистецтв України.

Лауреатом Всеукраїнської літера
турно-мистецької премії імені братів 
Лепких стала викладач кафедри іно
земних мов, к.філол.н. Гавдида Н.І.

Рішенням президії обласного то
вариства винахідників і раціоналіза
торів почесне звання «Кращий вина
хідник Тернопільської області» надано 
доценту кафедри комп'ютерних тех

нологій в машинобудуванні к.т.н., доц. 
Радику ДЛ. та доценту кафедри авто
матизації технологічних процесів і ви
робництв к.т.н., доц. Ляшуку ОЛ.

За підсумками Всеукраїнського від
критого конкурсу учнівської молоді з 
інформаційних технологій за вагому 
підтримку науково-технічної творчос
ті учнівської молоді в області Терно
пільською обласною держадміністра
цією оголошено подяку ректору д.т.н., 
проф. Яснію П.В., першому проректору 
к.т.н., доц. Митнику М.М., доценту ка
федри інформатики та математичного 
моделювання к.т.н., доц. Гладьо Ю.Б., 
асистенту кафедри комп'ютерних наук 
Боднарчуку І.О.

Дипломом XXIII міжнародної агро
промислової виставки «Агро-2011» 
нагороджено проректора з наукової 
роботи, д.т.н., проф. Рогатинського P.M. 
і доцента кафедри обладнання харчо
вих технологій к.т.н., доц. Стадника І.Я.

Протягом 2011 року п'ятеро спів
робітників ВНЗ отримували стипен
дію Кабінету Міністрів України для 
молодих учених —  д.т.н., проф. Мару
щак П.О., к.т.н. доц. Васильків В.В., к.т.н., 
доц. Ляшук ОЛ., к.т.н. Окіпний І.Б., к.ф.- 
м.н., доц. Крамар О.І.

Аспірант Босюк П.В. нагороджений 
премією ім. І.Пулюя.

В рамках Міжнародної науково- 
практичної конференції «Актуаль
ні проблеми фізичного виховання та 
спорту на сучасному етапі і шляхи їх 
вирішення», яка проходила у Чернігів
ському національному педагогічному 
університеті ім. Т. Г. Шевченка, у номі
нації «Теоретико-методичні аспекти 
фізичного виховання та спорту» серед 
60 учасників перемогу здобув к.п.н., 
доцент кафедри фізичного виховання 
і спорту Салук І. А.

Подяку від міського голови за
І місце у міському конкурсі на кращу
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2011 року вісьмом науково-пе- 
дагогічним працівникам надано вче
не звання професора (у 2010 р. —  0)
—  д.т.н. Букетову А.В., д.е.н. Кирич Н.Б., 
д.т.н. Лупенку С.А., д.т.н. Підгурсько- 
му М.І., д.біол.н. Покотило ОXI., д.*и. 
Пульці Ч.В., д.н.держ.у. Рудакевич М.І., 
д.і.н. Стоцькому Я.В., д.т.н. Яворсько- 
му Б.І.; шістнадцятьом —  доцента (у
2010 р. —  0) —  к.е.н. Вацик Н.І., к.т.н. 
Вовку Ю.Я., к.е.н. Гевко О.Б., к.е.н. Дуд- 
кіну П.Д., к.т.н. Загородній Н.В., к.ф.-м.н. 
Ковалюку Б.П., к.т.н. Комару Р.В., к.т.н. 
Левковичу М.Г.# к.і.н. Левицькому В.О., 
к.т.н. Литвиненку Я.В., к.т.н. Луцківу А. 
М., к.т.н. Лясоті О.М., к.т.н. Ляшуку ОА, 
к.е.н. Сидязі Б.В., к.т.н. Чихірі І.В., к.т.н. 
Яворській Є.Б.

Студенти
За значні успіхи у навчанні та нау

ковій роботі у 2011 р. ст. гр. ХС-31 Та
рас Довбуш отримував стипендію Пре
зидента України, ст. гр. МР-31 Романов- 
ська Катерина —  стипендію Верховної 
Ради України і ст. гр. СІ-31 Зоряна Заве- 
руха —  стипендію голови Тернопіль
ської ОДА для обдарованих студентів 
з числа інвалідів.

За значні успіхи в науковій робо
ті та навчанні стипендію ім. І. Пулюя 
отримували студенти Клекдій В.М., 
Дутка Г.Б., Мазярок П.Р., Дзядик О.В., 
Татарин Т.О., Фик А.О., Козбур І.М., Гу- 
рик О.О.

Студенти гр. МБ-41 Рибачок О. та 
Бобик М. отримували стипендію ТОВ 
«Тернопільбуд», студенти Дерень Л.В. 
та Бакан А.В. —  ТОВ «АНТ».

Ст.гр. ПМм-51 Мочарський B.C. здо
був другу премію у конкурсі «Україна: 
20 років державотворення», який ор
ганізований Президентським фондом 
Леоніда Кучми «Україна».

Студенти Редчук І.М., Ониськів М.І.
—  гр. БКм-51 отримали диплом за
III місце у Всеукраїнському конкурсі 
маркетингових планів.

Команда університету в складі 
Стрембіцького М. та Стрембіцького В. 
посіла 3 місце у міжнародних змаган
нях з робототехніки, організованих 
Асоціацією робототехніки, які відбува
лися у Тернополі.

Оператор мобільного зв'язку «МТС 
Україна» спільно з Міністерством осві
ти і науки, молоді та спорту Украї
ни провели фінал IV Всеукраїнського 
конкурсу «Професіонали майбутньо
го», де команда Тернопільського на
ціонального технічного університету 
ім. І. Пулюя у номінації«За змістовність 
доповіді» здобула перемогу.

За результатами обласного кон
курсу номінації «Краща профспілкова 
організація студентів вищих навчаль
них закладів» перше місце здобув сту
дентський профспілковий комітет на
шого університету. Голова профкому
—  Кравець О.І.

В обласному конкурсі «Кращий 
студент року» відзначено студентів на
шого університету: Довбуша ТА наго
роджено Почесною грамотою Мініс
терства освіти і науки, молоді та спор
ту України; Гупку А.Б. визнано пере
можцем у номінації «Кращий студент- 
науковець»; Козбур І.М. визнано пере
можцем у номінації «Кращий студент- 
громадський діяч»; Довгалюк Н.Я. ви
знано переможцем у номінації «Кра
щий студент-профспілковий діяч».

бізнес-ідею «Тернопіль —  Євро-2012» 
за бізнес-ідею «Перетворимо Терно
піль в інноваційний центр з перероб
ки бджолопродукції —  столицю бджо- 
лярства України» отримав д.е.н., про
фесор, заслужений діяч науки і техніки 
України, голова творчого колективу 
авторів-розробників Андрушків Б.М.

До складу авторського колективу уві
йшли д.е.н., проф. Кирич Н.Б., к.т.н.,доц. 
Стойко І.І., к.т.н., доц. Вовк Ю.Я.

За вагомий внесок у розвиток фі
зичної культури і спорту на Тернопіль
щині Грамотами Тернопільської ОДА 
нагороджені завідувач кафедри фізич
ної культури і спорту к.м.н. Курко Я.В. 
та викладачі кафедри Казмірчук І.В., 
Федчишин О.Я., Луців B.C.

Старший викладач цієї ж кафедри 
Надозірний Я.П. отримав Почесну гра
моту президії ради Тернопільської об
ласної організації профспілки праців
ників освіти і науки україни.

Почесну нагорода за триразову 
першість у рейтингу факультетів уні
верситету вручили декану факультету 
економіки і підприємницької діяль
ності Ціх Г.В.
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практичного спрямування зі спеціаль
ності «Обладнання переробних і хар
чових виробництв» (науковий керів
ник —  к.т.н„ доц. Закалов О.В.).

Ст. гр. ХО-51 Кочмар О.М. нагоро
джений Почесною грамотою МОНМС 
України за II місце у Всеукраїнському 
конкурсі дипломних проектів «Облад
нання переробних і харчових вироб
ництв» (науковий керівник —  к.т.н., 
доц. Ворощук В.Я.).

Довбуш Т.А. посів II місце в II етапі 
Всеукраїнської олімпіади з дисципліни 
«Деталі машин та конструювання» і на
городжений Дипло
мом МОНМС II ступе
ня (науковий керів
ник —  К.Т.Н., доц. Хо- 
мик Н.А.).

Коцюбко В.Ф. по
сів III місце у II етапі 
Всеукраїнської сту
дентської олімпіади 
зі спеціальності «Об
ладнання перероб
них і харчових ви
робництв» і нагоро
джений Дипломом 
МОНМС III ступеня 
(науковий керівник
—  к.т.н., доц. Зака
лов О.В.).

Дипломом III ступеня нагородже
но команду університету у складі Бох- 
няка Я.Є. і Лаціка І.Б. у II етапі Всеукра
їнської студентської олімпіади зі спе
ціальності «Електротехнічні системи 
електроспоживання».

Комінко B.C. нагороджений По
чесною грамотою МОНМС за краще 
висвітлення монтажних і ремонтних 
робіт у II етапі Всеукраїнської студент
ської олімпіади зі спеціальності «Об
ладнання переробних і харчових ви
робництв» (науковий керівник— к.т.н., 
доц. Закалов О.В.).

У першому етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з програмуван

ня взяла участь 21 команда. Всі призові 
місця посіли команди нашого універ
ситету —  ФІС-1 (Кукурудзяк І., Вітоль І., 
Максимець О.), ФІС-2 (Пйонтко Н., Де
реш А., Мороз С.), СЕ (Вітрук P., Орлов Б., 
Брунець Ю.). Команди-переможці І ета
пу нагороджені відповідними сертифі
катами, а також зможуть представляти 
Тернопільську область на II етапі олім
піади (1/4 світового фіналу).

Команда університету у складі сту
дентів гр. СП-21 Вітрука P., Левицько- 
го В., Кордяка І. та тренера-асистента 
кафедри програмної інженерії Миха- 

лика Д.М. вийшла у фі
нал Шостої міжнарод
ної відкритої студент
ської олімпіади з про
грамування імені ака
деміків С.О. Лєбєдєва та 
В.М. Глушкова KPI-OPEN 
2011, що відбувалася на 
базі Національного тех
нічного університету 
України «КПІ» (м. Київ).

Команда університе
ту у складі студ. гр. РК-
51 Величка Р. та Мальо
ваного П. посіла друге 
місце у міжнародній від
критій олімпіаді з про

грамування для мікропроцесорних 
систем (заочний тур), яка відбувалася 
на базі НТУУ «КПІ», і в якій взяли участь 
представники 41 команди. Тренер —  
аспірант Стрембіцький М.О.

Ст. гр. КТм-51 Перекопайко Ю. за
йняв ІІ-е місце у П'ятій олімпіаді Cisco 
для студентів та школярів України в 
категорії UNI (виконання практичного 
завдання на обладнанні Cisco).

Ст. гр. БФм-51 Ковбель В. отримав 
грамоту за найкращу інноваційну про
позицію на II етапі Всеукраїнської сту
дентської олімпіади зі спеціальності 
«Управління фінансово-економічною 
безпекою».

Перемогу у II турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових ро
біт у галузі знань «Машинознавство» 
(деталі машин, динаміка та міцність 
машин, технологія машинобудуван
ня) здобув ст. гр. ХС-31 Т. Довбуш (на
уковий керівник— д.т.н., проф. Підгур- 
ський М.І.). Диплом II ступеня отримав 
ст. гр. МК-51 А. Гупка (науковий керів
ник д.т.н., проф. Гевко Б.М.), III ступеня
—  ст. гр. ХС-51 А. Дутка, О. Цьонь (на
уковий керівник К.Т.Н., доц. Хомик Н.І.).

Гаврилюк B.C., ст. гр. МЗм-51, отри
мав Диплом МОН України за III місце у
II етапі Всеукраїнського конкурсу сту
дентських наукових робіт з напрям
ку «Зварювання» (науковий керівник 
д.т.н., проф. Пулька Ч.В.).

Сивулич С.М., ст. гр. БПп-31, отри
мав Диплом МОН України за III місце у
II етапі Всеукраїнського конкурсу сту
дентських наукових робіт у галузі пе
дагогічна та вікова психологія (науко
вий керівник —  к.п.н., доц. Періг І.М.).

Ст. гр, ХС-51 Литвин П.П. нагоро
джений дипломом за І місце у Всеукра
їнській науково-практичній конферен
ції «Досягнення та перспективи галузі 
сільськогосподарського виробни
цтва».

Ст. гр. ХОм-51 Гуменна І.А. нагоро
джена Почесною грамотою МОНМС 
України за II місце у Всеукраїнському 
конкурсі магістерських робіт науково-



СПОРТИВНІ ДОСЯГНЕННЯ 
СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ

15 лютого відбулися змагання 
з гирьового спорту в залік студент
ської спартакіади серед факультетів 
університету, в яких взяли участь 46 
студентів з п'яти факультетів. Осно
вна суперечка за лідерство в команд
ній боротьбі розгорнулася між «ме
ханіками» і «харчовиками». І лише 
після закінчення виступу учасників у 
категорії понад 90 кг визначився пе
реможець —  перша команда МТФ,
2-е місце посіла команда ФХВ, 3-є —  
команда МТФ-2. В особистому заліку 
переможцями стали Пушкар Михай
ло (МТФ), Гринчук Іван (ФХВ), Довгань 
Ігор (ФХВ), Горностай Олександр 
(ФХВ), Дрогальцев Володимир (МТФ), 
Ліпчинський Олександр (МТФ), Кар- 
пишин Степан (МТФ).

21-23 лютого відбулися змаган
ня в залік VI Літньої універсіади Тер
нопільської області серед ВНЗ ІІІ-М 
рівнів акредитації зі швидких шахів. 
Команда нашого університету 
№1 посіла третє місце. В осо
бистому заліку треті місця за
воювали Пронозюк Руслан, Ва- 
силюк Олена і Мельничук Оль
га. Тренер — 1.3. Подольський.

22 лютого відбулися зма
гання з армспорту в рамках VI 
Літньої універсіади Тернопіль
ського обласного управлін
ня з фізичного виховання та 
спорту МОНМС України з арм
спорту серед ВНЗ \\\-\\/ рівнів 
акредитації. Команда універ
ситету посіла третє місце се
ред дев'яти команд. Найкраще 
серед наших спортсменів ви
ступили Леськів Ігор (ФКТ); два

других місця, треті місця посіли Беньо 
Андрій (ФРК), Василів Віталій (ФПД), 
Петрук Богдан (ФХВ). Тренер —  Каз- 
мірчук І.В.

З 28 лютого до 4 березня 2011 
року відбувалася VI Літня універсіа
да з волейболу серед ВНЗ III—IV рівнів 
акредитації. Команда у складі Ратуш- 
няка Олега (гр. МЗ-41), Дутчака Тара
са (гр. ХСс-41), Ноги Володимира (гр. 
МРс-41), Томашевського Андрія (гр. 
ЕС-51); Гандзюка Олександра (гр. КА- 
41) та Голуба Олександра (гр. КА-21) 
посіла друге місце серед семи ко
манд. Тренер —  Галіздра А.А.

1 березня відбулися командні 
змагання з настільного тенісу в залік 
студентської спартакіади серед фа
культетів університету. Перше місце 
виборола команда ФКТ у складі Жука 
Романа (гр. КА-41) і Середюка Мико
ли (гр. КТ-51); друге —  команда МТФ 
у складі Жука Василя (гр. М3-31) і Пе-

тровського Романа (гр. МЗ-21); третє
—  команда ЕМФ-1 у складі Щербатен- 
ка Юрія (гр. ЕЕ-21) і Бугая Юрія (гр. ЕЕ- 
21).

15-17 березня відбувалася VI Літ
ня універсіада України з настільно
го тенісу серед ВНЗ ІІІ-М р.а. Команда 
університету зайняла перше місце. 
Переможці —  Бедрійчук Віктор (ФБВ), 
Яськів Руслан (ФРК), Жук Руслан 
(ФКТ); Жук Василь (МТФ), Гупаловська 
Оксана (ФІС), Кравець Євгенія (ФКТ), 
Мороз Іванна (ФПД), Савчук Наталія 
(ЕМФ), Ткачук Інна (ФПД). Тренер —  
Надозірний Я.П.

23 березня відбулися змаган
ня з армспорту в залік студентської 
спартакіади серед факультетів ТНТУ 
ім. І. Пулюя. Цього року в змаганнях 
брала участь рекордна кількість учас
ників —  58 спортсменів із дев'яти ко
манд! Перше місце посіла команда 
ФПД, друге —  ФХВ, третє —  МТФ-1.

В особистому заліку в різ
них вагових категоріях пер
ші місця посіли Федор Ан
дрій (ФПД), Василів Віталій 
(ФПД), Шашура Денис (ФПД), 
Паламарчук Сергій (ФХВ), 
Леськів Ігор (ФКТ); другі міс
ця —  Дячук Дмитро (ФКТ), 
Гунчик Владислав (ЕМФ), 
Ліпніцький Віталій (МТФ-1), 
Томасюк Сергій (ФКТ), Федо- 
ник Павло (МТФ-2), Карпи- 
шин Степан (МТФ-1), Іванів 
Іван (ФРК); треті місця —  По- 
нятишин Ігор (ЕМФ), Варен- 
чак Василь (ФІС), Черева
тий Микола (ФБВ), Деркач 
Андрій (ФХВ), Хмелик Тарас



(МТФ-1), Лаба Назарій (ФКТ).
ЗО березня відбулися змагання 

з плавання в залік спартакіади ТНТУ 
ім. Івана Пулюя, у яких брали участь 
68 студентів з семи факультетів. Пере
можцями та призерами змагань ста
ли: Колач Анастасія (ФІС) —  50м в/с, 
Павлюк Мирослава (ФКТ) —  50м в/с, 
Паренна Ірина (МТФ) —  50м в/с, Ан- 
тонюк Олександр (МТФ) —  50м в/с, 
Галатович Дмитро (МТФ) —  50м в/с, 
Чепига Володимир (МТФ) —  50м в/с, 
Левченко Євгенія (ФБВ) —  50м н/с, 
Антонюк Андрій (ФІС) —  50м н/с, Ко
ліно Сергій (ФБВ) —  50м н/с, Брош
ко Михайло (ЕМФ) —  50м н/с, Линва 
Світлана (ФХВ) —  50м брас, Антонюк 
Олександр (МТФ) —  50м брас, Куль- 
чицький Іван (ФХВ) —  50м брас, Джи- 
вак Тарас (ФБВ) —  50м брас.

В естафетному плаванні 4x50м в/с 
перше місце зайняла комада МТФ, 
другою була команда ФХВ, третьою
—  ФІС. У загальнокомандному заліку 
переможцями стали студенти коман
ди МТФ, другими були студенти ФІС, 
третіми —  ФХВ.

12-13 квітня відбувалися змаган
ня з плавання серед вищих навчаль
них закладів III—VI рівнів акредитації 
в залік VI Літньої універсіади. У зма
ганнях взяли участь 5 збірних команд 
вищих навчальних закладів Тернопо
ля. До складу команди-переможниці
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(МТФ), Карп Іван (ФКТ), Шимчук Артем 
(ФКТ), ІІІелепило Олег (МТФ), Вальків 
Олег (ФБВ).

Команди до змагань готували зав. 
кафедри фіз. виховання і спорту Кур
ко Я.В. та ст. викладач кафедри Федчи- 
шин О.Я.

20 квітня відбулася спартакіа
да університету з легкоатлетичного 
кросу серед факультетів. У змаган
нях брали участь понад 70 учасників. 
В особистій першості серед дівчат пе
реможницею стала Людмила Михай- 
лишин (ЕМ-41), другою фінішувала 
Ольга Лазута (БП-21), третьою —  Ма
рія Синейко (БО-11). Серед юнаків 
трійка призерів така: Михайло Смітюх 
(РТ-41), Тарас Дорош (ЕЕ-11), Михай
ло Бабій (МБ-11). У командному заліку 
перемогла збірна ЕМФ, друге місце у 
ФХВ, третє — ФКТ.

28 квітня відбулися змагання з 
легкоатлетичного кросу у залік VI Літ
ньої універсіади області серед ВНЗ III-
IV рівнів акредитації. Срібну медаль у 
бігу на 3000 м завоювала ст. гр. БП-21 
Ольга Лазута, бронзовим призером у

ТНТУ-1 уві
йшли: Анто
нюк Олек
сандр (МТФ), 
Г а л а т о в и ч  
Д м и т р о  
(МТФ), Рен- 
кас Дмитро 
(ФКТ), Чепига 
Володимир 
(МТФ), Лев
ченко Євгенія
(ФБВ), Анто

нюк Андрій (ФІС), Воронцов Богдан 
(ФРК), Кульчицький Іван (ФХВ), Кінаш 
Дмитро (ФХВ), Дживак Тарас (ФБВ), 
Верещук Віталій (ФІС), Гайда Назар 
(ФІС), Шинкар Олег (ФХВ), Юрчак Ан
дрій (ФРК).

Третє місце посіла команда ТНТУ-2, 
до якої входять: Гевко Тарас (ФІС), 
Хом'яківський Павло (ФХВ), Колач 
Анастасія (ФІС), Загребельний Воло
димир (ФХВ), Коліно Сергій (ФБВ), Мі- 
лян Максим (ФКТ), Вітрук Ігор (ФІС), Ві- 
трук Роман (ФІС), Когут Микола (МТФ), 
Левицький Назар (МТФ), Шмігель Ігор
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бігу на 5000 м став студент гр. МБ-21 
Назар Іваськів.

11, 16-17 травня відбувалися 
змагання з футзалу в залік студент
ської спартакіади серед факультетів 
університету. Мірялися силами ко
манди восьми факультетів. Перемож
цями стала команда МТФ, друге місце 
посіла команда ФКТ, третє — ФРК. За 
переможців грали: Бойчук Ігор (ст. гр. 
МК-41), П'ятнічук Сергій (ст. гр. МР-41), 
Богословець Ігор (ст. гр.МЗ-41), Вен
гер Андрій (ст. гр. МЗ-21), Жук Олек
сандр (ст. гр. МЗ-21), Керекеша Андрій 
(ст. гр. МР-41, Гладиш Володимир (ст. 
гр. М И  2), Стрілков Роман (ст. гр. МІ- 
12), Бігун Андрій (ст. гр. МІ-12).

12-13 травня були проведені 
змагання з техніки пішохідного туриз
му в залік спартакіади серед факуль
тетів нашого університету. Перемогу 
здобула команда ФКТ, II місце —  ФРК,
III місце —  ЕМФ. Вдало виступила ко
манда ФБВ, більшість у якій станови
ли дівчата. За результатами змагань 
Шемлей Ірина та Кирея Наталя запро
шені в збірну університету.

20-21 травня відбулись облас
ні змагання з техніки 
спортивного туриз
му серед ВНЗ ІІІ-І\/ р.а.
Студенти змагалися на 
двох дистанціях: ко
мандна смуга перешкод 
та естафета. Втретє по
спіль команда нашого 
у н і верситету здобула 
перемогу і піднімала 
національний прапор 
на відкритті змагань та 
опускала його при за
критті.

27-30 травня у 
м. Дніпродзержинську 
відбувалася X Літня уні
версіада України з пла
вання. У змаганнях бра

ли участь 59 збірних команд з плаван
ня вищих навчальних закладів Украї
ни. Збірна команда нашого універси
тету у своїй підгрупі (університети з 
чисельністю студентів денної форми 
навчання до 5тисяч) виборола перше 
місце. У змаганнях брали участь сту
денти: Антонюк Олександр (МТФ), Ан
тонюк Андрій (ФІС), Галатович Дмитро 
(МТФ), Ренкас Дмитро (ФКТ), Чепига 
Володимир (МТФ), Левченко Євгенія 
(ФБВ), Кінаш Дмитро (ФХВ), Юрчак Ан
дрій (ФРК).

Тренери —  к.м.н. Курко Я.В. та ст. 
викл. Федчишин О.Я.

У першу суботу вересня, напере
додні Дня фізичної культури і спор
ту, обласний центр фізичної культури
і спорту інвалідів «Інваспорт» тради
ційно проводив змагання з легкоат
летичного кросу. Серед переможців 
є і вихованка доцента кафедри фізич
ного виховання та спорту Салука І.А.
—  студентка групи СІ-31 Зоряна За- 
веруха, яка виборола І місце серед 
дівчат.

9 жовтня у змаганнях з легкоат
летичного кросу в рамках спартакі
ади першокурсників напружена бо
ротьба тривала до останніх метрів 

дистанції, яку най
швидше подолала 
Оксана Олійник 
(ПМ-11), другою 
фінішувала Юлія 
Рарок (КА-11), 
третьою —  Тетя
на Пітура (БМ-11). 
У два рази довшу 
дистанцію серед 
юнаків з великим 
відривом виграв 
також студент гру
пи ПМ-11 Микола 
Малиш. Друге міс

це посів Володимир Лучко 
(ЕМЕ-11) і замкнув трійку 
призерів Святослав Пала
марчук (КА-11).

У командному заліку 
серед факультетів перше 
місце вибороли студен
ти ФКТ, друге —  ФІС, 3 —  
ФБВ.

За підсумками спар
такіади першокурсників 
перше місце здобув фа
культет комп'ютерних тех
нологій, друге —  елек
тромеханічний, третє —  
механіко-технологічний.
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ХРОНІКА ПОДІЙ 2011 РОКУ ТА ГОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
9 січня у ПК «Березіль» відбулась 

презентація Тернопільського наці
онального технічного університету 
ім.І.Пулюя на обласному фестивалі 
учнівської молоді «Інтелектуальний 
олімп», організованому Управлінням 
освіти та науки Тернопільської об
ласної державної адміністрації. На 
освітній виставці форуму, де було 
представлено науково-освітні досяг
нення й можливості нашого універ
ситету, відбулася зустріч в.о. першого 
проректора Митника М.М. з головою 
Тернопільської обладміністрації Хоп- 
тяном В.А., його заступником Гочем

П.В. та начальником управління осві
ти і науки Запорожаном І.Г.

2 лютого в університеті відбулись 
урочистості з нагоди 166-ої річниці 
від дня народження видатного зем
ляка, всесвітньо знаного фізика, ви
нахідника, гуманіста і патріота Укра
їни Івана Пулюя. Програма свята була 
різноманітною та насиченою за сво
їм змістом, адже відкривала багато
гранність образу Івана Пулюя. Розпо
чалось свято з покладання квітів до 
погруддя та пам'ятного знаку славет
ного вченого. Продовженням дійства 
стали Пулюївські наукові читання, 

на яких із доповідя
ми виступили до
цент кафедри фізики, 
к.і.н. Рокіцький О.М., 
директор науково- 
технічної бібліотеки 
Онисько Г.Я., началь
ник центру міжна
родного співробітни
цтва к.т.н., доц. Лаза- 
рюк В.В., студентки 2 
курсу Филима Ю.В. та 
Шинкарук О.Ю.

10 лютого з ме
тою взаємного обмі
ну досвідом та пра
цевлаштування ви
пускників на базі уні
верситету спільно з 
представниками аг- 
рохолдингу «Мрія» 
провели семінар на 
тему: «Вища техніч
на освіта та вироб
ництво —  пошук і 
впровадження ефек
тивних методів під
готовки фахівців 
інженерно-технічних

спеціальностей». Активно долучи
лись до цієї зустрічі студенти випус
кних курсів механіко-технологічного 
факультету та факультету перероб
них і харчових виробництв. Ректор 
університету П.В. Ясній повідомив, 
що технічний університет і агрохол- 
динг «Мрія» підписали договір про 
співпрацю. Компанія зацікавлена у 
фахівцях, яких готує університет.

23 лютого відбувся семінар 
«Практичні аспекти використання 
елементів дистанційного навчання 
в рамках упровадження кредитно- 
модульної системи», на якій обгово
рили актуальні проблеми підвищен
ня якості освіти через дистанційне 
навчання. Одночасно проводилася 
трансляція відеоконференції через 
сервер університету.

10 березня обласний центр зай
нятості підписав угоду про співпрацю 
з університетом у галузі співробітни
цтва в питаннях працевлаштування. 
Сторони надаватимуть інформацій
ні та консультаційні послуги з пи
тань попиту на ринку праці, наявнос
ті вільних робочих місць, вакантних 
посад, можливості тимчасової і вто
ринної зайнятості, проводитимуть 
спільні семінари, науково-практичні 
конференції, «круглі столи» щодо со
ціального захисту, організації зайня
тості та профнавчання різних катего
рій молоді.

16 березня —  семінар «Публіка
ція електронних матеріалів в інсти- 
туційному репозитарії ЕІ_АРП"ІІ», на 
якому про нові можливості та досвід 
розміщення матеріалів у депозитарії 
говорили перший проректор Митник 
М.М., директор бібліотеки Онисько 
Г.Я., завідувач кафедри фізики к.ф.- 
м.н., доц. Скоренький ЮЛ., асистент



ні «АПОЛЛО» —  асоціації зі співробіт
ництва в області екології, сільського 
господарства та розвитку села в Схід
ній Європі. АПОЛЛО проводить уже 
двадцяту чотиримісячну практику 
для студентів аграрних спеціальнос
тей з Росії, України, Білорусі. Почина
ючи з 2005 року, головна увага приді
ляється українській програмі. Прак
тика проходить на німецьких сіль
ськогосподарських підприємствах та 
супроводжується участю студентів у 
семінарах.

За цією програмою пройшов дво
тижневе стажування у Німеччині за
ступник декана факультету перероб
них і харчових технологій к.т.н., доц. 
Сташків М.Я.

26 березня з метою виявлення 
здібної та обдарованої учнівської мо
лоді, формування якісного контин
генту вступників у Тернопільському 
національному технічному універси
теті ім. І. Пулюя провели олімпіаду з 
математики, математики та фізики, в 
якій взяли участь 70 учнів випускних 
класів, із них: 48 —  з математики, 22
—  з математики та фізики. Перевір
ка виконаних завдань і опрацювання 
результатів проводилася в автомати
зованому режимі з використанням 
сучасної комп'ютерної і проекційної 
техніки, що дало можливість за лічені 
хвилини після виконання робіт отри
мати результати й визначити пере
можців.

кафедри комп'ютерних наук Назаре- 
вич О.Б., завідувач відділом бібліоте
ки ДубикС.О.

17 березня відбувся семінар: 
«Особливості ринку праці в Терно
пільській області», у якому взяли 
участь заступник директора Терно
пільського обласного центру зайня
тості Довжук Б.С., перший проректор 
Митник М.М., начальник відділу пра
цевлаштування та практичної підго
товки студентів Равлів І.П. Студенти 
мали можливість ознайомитись із 
ринком праці на Тернопіллі й отрима
ти відповіді на актуальні запитання.

22 березня відбулася літератур
но-мистецька програма «Дорога до 
Кобзаря», присвячена 197-ій річни

ці від дня народження і 150-ій річни
ці від дня смерті Тараса Григоровича 
Шевченка.

23 березня у Тернопільській місь
кій раді міський голова Надал С.В. та 
ректор університету Ясній П.В. пгд- 
писали програму співробітництва 
між Тернопільською міською радою 
та Тернопільським національним 
технічним університетом. Науковці 
університету візьмуть участь у роз
робленні стратегічної довготерміно
вої програми розвитку Тернополя 
та приміської зони до 2030 року, до
лучаться до впровадження практич
них наукових розроблень з утилізації 
сміття, моніторингу геопатогенних 
зон, очистки відпрацьованих газів, 

контролю забруд
нення повітря та до
вкілля, енергоаудиту 
комунальних закла
дів, зокрема шкіл, 
кавітаційної очистки 
води, диспетчериза
ції вуличного освіт
лення, комплексно
го управління рухом 
міського транспорту, 
енергозберігання, 
будівництва м/ні-ГЕС. 
Підписання програ
ми співробітництва 
створить практичне 
підґрунтя для впро
вадження наукових 
розробок задля по
ліпшення якості жит
тя тернополян, ство
рення умов реаль
ного науково-техніч
ного прогресу в міс
ті.

24 березня від
булася презентація 
літніх програм ста
жування в Німеччи
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Переможцями олімпіади з мате
матики стали Мудрик Іван та Ксьон- 
дзик Наталія, друге місце посіли Го- 
ловчинська Юлія і Смажелюк Мико
ла, трете —  Стасюк Олена, Максимів 
Тарас, Соколовський Андрій і Даль- 
ський Віктор.

Переможці олімпіади з математи
ки та фізики: перше місце посів Биць 
Тарас, друге —  Теслюк Павло, тре
тє —  Марціяш Микола та Ковальчик 
Максим.

28 березня відбулася зустріч з од
ним із відомих братів-письменників 
Дмитром Капрановим, який презен
тував доволі відому та епатажну кни
гу, написану разом з братом Віталієм, 
«Кобзар-2000. Нові та найновіші роз
діли.» Ця книга —  приклад сучасної 
літератури, яка зацікавить україн
ського читача.

6 квітня студенти нашого уні
верситету разом із представниками 
товариства українських студентів- 
католиків «Обнова» відвідали спеці
альну загальноосвіт
ню школу-інтернат І-ІІ 
ст., що у Новому селі 
Підволочиського ра
йону. «Основна мета 
таких заходів —  пода
рувати дітям незабут
ні враження та свою 
любов. Ті студенти, які 
щоразу беруть участь 
у подібних акціях, по- 
іншому дивляться на 
реалії життя», —  про
коментувала благо
дійний візит завідувач 
кафедри іноземних 
мов та організатор ак
ції Кухарська В.Б.

9 квітня на базі 
університету відбувся 
перший етап Всеукра
їнської студентської

олімпіади з програмування, метою 
якої було створення умов для фор
мування й підготовки університет
ських команд для участі в командній 
студентській першості світу з про
грамування АСМ-ІСРС (Association for 
Computing Machinery —  International 
Collegiate Programming Contest), яка 
спирається на національні та регіо
нальні олімпіади з програмування в 
усьому світі для визначення команд
—  учасниць світового фіналу.

20 квітня відбувся навчально- 
методичний семінар для викладачів 
університету з відпрацювання нави
ків створення тестових завдань для 
контролю знань на усіх формах на
вчання.

28 квітня в Тернополі відбувався
VI Міжнародний інвестиційний фо
рум, на якому значний інтерес викли
кала експозиція університету. Про 
можливість співпраці з нашим уні
верситетом заявив заступник Мініс
терства освіти і культури Республіки

Сербської Федерації Боснії і Герцего
вини Мирослав Бобрик.

Особливе враження на відвідува
чів форуму справив макет сифонної 
малої гідроелектростанції, яку ство
рив доц., к.т.н. Зінь М.М.

Продовженням роботи фору
му стало засідання Міжнародного 
трейд-клубу в Україні, яке відбулося 
на базі нашого університету. Проекти 
представляли науковці університету
—  Химич Г.П., доц., к.т.н. Ткачук Р.А., 
доц., к.т.н. Яськів В.І.

9 травня студенти та викладачі 
нашого університету на чолі з ректо
ром П.В. Яснієм взяли участь у цере
монії покладання квітів до Пагорба 
Слави у Старому парку Тернополя. Ві
таючи ветеранів та колишніх співро
бітників університету, ректор від іме
ні колективу вузу щиро подякував їм 
за мужність, відданість своїй справі 
та патріотизм, які дозволили наступ
ним поколінням жити під мирним не
бом у рідній країні.
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11 травня в рамках II фестивалю 
української книжки «Джура-фест» 
відбулася літературна зустріч із пись
менницями Вікторією Горбуновою та 
Мирославою Замойською (літ. псевдо
—  Дара Корній), де авторки презен
тували свої нові твори. Львівський лі-

тератор Алекс Конічіва презентував 
повість-квест «П'ятеро в ліфті, не ра
хуючи музи».

13 травня в університеті побува
ла керівник проектів зі зв'язків з гро
мадськістю видавництва «МІСІОНЕР» 
Марія Городечна, яка представила 
друковану продукцію підприємства 
та нову книгу Лідії Купчик «Життєнос- 
ні стовпи церкви».

25 травня в університеті з наго
ди святкування Дня Європи в Украї
ні відбувся міжнародний семінар на 
тему «Інтеграція України у Європей
ський освітній простір. Презентація 
Балтійської університетської програ
ми». У роботі семінару взяли участь 
ректор університету Петро Ясній, 
директор українського центру Бал
тійської університетської програми 
Ірина Кріба, викладач Шведського Ін

ституту у ЛНУ ім. Івана Франка Софі 
Інгстром, заступник директора Ін
ституту екологічної економіки НЛУУ 
Людмила Загвойська, доцент Ната
лія Мариненко, студентка 5-го курсу 
Анна Яськів, директор центру міжна
родного співробітництва Валерій Ла- 
зарюк. Через інтернет-міст відбулося 
спілкування з проф. Ларсом Ріденом 
(Університет Уппсала, Швеція), засно
вником, директором Балтійської уні
верситетської програми. Всі присут
ні мали змогу побачити презентацію 
його доповіді «Співпраця європей
ських університетів та мерій в Бал
тійській університетській програмі. 
Діяльність Центру сталого розвитку 
міста Уппсала».

26 травня для студентів та викла
дачів народний депутат України, го
лова комітету з питань національної 
безпеки і оборони А.С. Гриценко про
читав лекцію на тему «Актуальні ас
пекти національної безпеки України. 
Сучасні загрози». Багатьох присутніх 
цікавили питання прояву культурної, 
економічної, політичної та інших не
безпек в умовах сучасного суспіль
ства, а також шляхи подолання цих 
загроз.

2 червня за ініціативи відділу 
працевлаштування та практичної під
готовки студентів університету відбу
лася зустріч студентів-випускників 
з представниками агрохолдингу 
«Мрія» і кондитерської корпорації 
«РОБНЕЇМ», мета якої полягала у на
данні студентам можливості прохо
дження практики на даних підпри
ємствах з подальшим працевлашту
ванням. Про переваги стажування в 
агрохолдингу «Мрія» студентам роз
повіла працівник компанії Марія Ва- 
силик. Корпорацію «ЇЮБНЕІМ» пред
ставляли Роман Сверида, регіональ
ний бізнес-тренер, та Андрій Олек- 
син, територіальний менеджер.

9 червня відбулося засідання на
глядової ради університету, на яко
му розглядали перспективи розви
тку університету в 2011/2012 н.р. (до
повідач —  голова наглядової ради 
ТНТУ ім. І. Пулюя, голова Західного 
наукового центру НАН України На- 
зарчук З.Т.), основні напрямки підго
товки фахівців в університеті та фор
мування державного замовлення на 
їх підготовку, перепідготовку та під
вищення кваліфікації (доповідач —  
голова наглядової ради Всеукраїн
ського депозитарію цінних паперів, 
екс-віце-прем'єр-міністр України Ро
говий В.В.), питання фінансування 
діяльності університету та розвитку 
його матеріально-технічної бази (до
повідач —  директор Тернопільської 
обласної дирекції АТ «Райффайзен 
банк Аваль» Стельмах М.М.). В обго
воренні взяли участь генеральний 
директор Тернопільської світлотех
нічної корпорації «Ватра» Щиренко 
В.В., члени ректорату на чолі з ректо
ром Яснієм П.В.

15 червня в рамках угоди про 
співробітництво представники ви
конавчого комітету Тернопільської 
міської ради та університету провели 
презентацію проектних пропозицій з 
урахуванням розбудови та модерні
зації міської інфраструктури м. Тер
нополя у період до 2020-2030 років: 

інформаційно-інтегрована 
мережа «Цифровий' Терно
піль»;
автоматизована система облі
ку енергоресурсів (газ, холод
на та гаряча вода, електрое
нергія тощо);
облаштування проблемних 
тротуарів центральної части
ни міста в зимовий період; 
будівництво міні- та мікро-ГЕС 
на міській дамбі та в парку від
починку «Топільче».
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брошурами, альбомами про історію 
заснування університету тощо. Про 
університет учням та випускникам 
розповідали заступник директора з 
маркетингу центру довузівської під
готовки к.е.н., доцент Семенюк С.Б., 
к.т.н.# доц. Лазарюк В.В. і ст. викл. ка
федри систем електроспоживання та 
комп'ютерних технологій в електро
енергетиці Вакуленко О.О.

25 жовтня відбулося засідання 
інженерно-технічної комісії науково
го товариства ім.Т.Шевченка.

З листопада у відкритті освіт
нього семінару для студентів «Агро- 
перспектива», який зібрав учасни
ків з усієї України, взяли участь Іван 
Полянський —  керівник блоку «За
ставна» агрохолдингу «Мрія», Мак
сим Нарбут —  координатор програ
ми Завтра.иа. Фонд Пінчука, Наталія 
Бобяк —  керівник сектору науково- 
методичного центру аграрної освіти 
Мінагрополітики. Учасники семінару 
відвідали компанію «Мрія Агрохол- 
динг». ЗО кращих студентів аграрних 
вузів України взяли участь у спеці-

16 червня відомий сучасний 
український письменник Анатолій 
Дністровий представив продукцію 
київського видавництва «Грані-Т» —  
лідера українського книжкового рин
ку. Видавництво презентувало попу
лярну книжкову серію "Ое РгоГипсІіБ», 
а також літературні н о в и н к и  2011 
року (к н и г и  літературознавця Ле
оніда Ушкалова, відомого історика 
Ярослава Грицака, музичного крити
ка Олександра Євтушенка, збірку-есе 
«Страсті за Бандерою», а також книги 
Івана Андрусяка, Євгенії Кононенко, 
Степана Процюка та інших авторів 
серії).

1 вересня відбувся урочистий це
ремоніал посвячення у студенти пер
шокурсників. Гімн університету, ви
ступ із напутнім словом до студентів 
ректора П.В.Яснія та щирі побажання 
гостей —  голови правління ВАТ «Тер- 
нопільгаз» Караванського 0.1. та гене
рального директора ОСП «Корпора
ція «Ватра» Щиренка В.В. ознамену
вали хвилюючий момент урочистої

присяги студентів-першокурсників.
З Господнім благословенням в цей 
день прийшов до студентів, батьків, 
викладачів та усіх присутніх у залі 
отець Мартин. Тож —  з Богом у Храм 
науки і знання!

18 жовтня за сприяння видав
ництва «Грані-Т» відбулася зустріч з 
письменником, членом Національної 
спілки журналістів України та ман
дрівником Дмитром Антонюком. Він 
є автором книг «4 мандрівки Жито
мирщиною», «14 мандрівок Віннич
чиною», «7 мандрівок Полтавщиною». 
Незабаром на полицях книгарень 
з'явиться новий двотомник «Польські 
замки і резиденції на території Украї
ни», в якому можна буде почерпнути 
багато цікавого про Тернопільщину.

20 жовтня Кузнецовським місь
ким центром зайнятості проведено 
щорічний ярмарок професій, у яко
му взяли участь представники на
шого університету. Для висвітлен
ня інформації про ТНТУ ім.І.Пулюя 
був облаштований консультаційний 
пункт із презентаційними буклетами,



ристання елементів дистанційного 
навчання в рамках упровадження 
кредитно-модульної системи».

23 листопада —  науковий семі
нар Тернопільського осередку Укра
їнського фізичного товариства.

2 грудня —  X конференція трудо
вого колективу університету, на якій 
делегати заслухали звіт ректора Яс- 
нія П.В. про результати роботи за по
передній період.

21 грудня з нагоди Дня праців
ників міліції відбулася зустріч з го
ловою Тернопільської облдержад
міністрації Валентином Холтяном 
та керівництвом управління МВС в 
області. Валентин Хоптян привітав 
правоохоронців із професійним свя-

у Тернопільській області та подару
вав університету плазмовий телеві
зор «Батэипд».

На завершення зустрічі відбувся 
с в я т к о в и й  концерт за участю ама
торських колективів правоохоронців 
області та народного артиста України 
Степана Гіги.

21 грудня на диспуті «бачення 
розвитку міста очима молодих на
уковців та студентів ТНТУ» були при
сутні заступник міського голови Ле
онід Бицюра, виконавчий директор 
ГО «Гуртом!» Ігор Ковалик та голова 
ради МО «Гармонія-М» Дмитро Ва
куленко. З доповідями за проектами 
виступили ст. викл. кафедри прила
дів і контрольно-вимірювальних сис

тем Юрій Апостол, ст.викл. кафедри 
менеджменту підприємницької ді
яльності Людмила Малюта, лаборант 
каф. менеджменту підприємницької 
діяльності Роман Оксентюк, ст.гр. МЗ- 
41 Богдан Велігорський, студентки гр. 
БЕ-51 Радчук Наталя та Савчук Хрис
тина, ст. гр. БЕ-11 Савчук Олег.

За результатами диспуту було 
прийнято резолюцію щодо доціль
ності створення міжуніверситетської 
міської громадської інституції для ко
ординації спільних дій.

Петер Пулюй надіслав ректору та

колективу університету привітання
з Новим роком і Різдвом та побажав 
випускникам бути успішними й при
носити користь розвитку України.

Результати діяльності університету за 2011 рік

том, торкнувся важливих соціально- 
економічних питань, що є актуаль
ними для області й держави, і пода
рував університету сертифікат на об
ладнання сучасної навчальної лабо
раторії.

Керівник обласної міліції генерал- 
майор Федір Бортняк провів зі сту
дентами бесіду, в якій розповів про 
багатогранну роботу управління МВС

альних сесіях, де отримали інфор
мацію про сучасний аграрний біз
нес, світові тенденції та нові техноло
гії у сільському господарстві на базі 
«Мрія Агрохолдинг». Організаторами 
конференції виступили Фонд Віктора 
Пінчука спільно з компанією «Мрія 
Агрохолдинг».

15 листопада відбувся .шостий 
семінар «Практичні аспекти вико-



УПРАВЛІННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ
Адміністрація

Ректор
д.т.н., проф. Ясній Петро Володимирович

Перший проректор
К.Т.Н., ДОЦ.
Митник Микола Мирославович

Вчений секретар
К.Т.Н., ДОЦ.
Крамар Галина Михайлівна

Проректор з науково- 
педагогічної роботи
К.Т.Н., ДОЦ.

Дячук Степан Федорович

Головний бухгалтер
Марценко Галина Віталіївна

Проректор з наукової 
роботи
Д.Т.Н., проф.
Рогатинський Роман Михайлович 

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

Проректор з 
адміністративно- 
господарської роботи
Клепчик Василь Михайлович

Помічник ректора
К.Т.Н.

Окіпний Ігор Богданович

Структура ТНТУ ім. І. Пулюя станом на 1 січня 2012 року
Конференція університету

Вчена рада Ректор Ректорат

акультети

економіки і
підприємницької
ДІЯЛЬНОСТІ
декан 
к.е.н., доц.
Ціх Галина Володимирівна

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

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

кафедри:
— світлотехніки
— енергозбереження та 
енергетичного менеджменту
— систем енергоспоживання 
та комп'ютерних технологій в 
енергетиці
—  електротехніки

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

кафедри:
—  вищої математики
— комп'ютерно-інтегрованих 
технологій
— автоматизації технологічних 
процесів і виробництв

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 інженери
— інформатики та 
математичного моделювання
— математичних методів в 
інженерії

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

кафедри:
—  біотехнічних систем
— приладів і контрольно- 
вимірювальних систем 
— радіотехнічних систем

механіко-технологічний
декан 
К.Т.Н., доц.
Пиндус Юрій Іванович

кафедри:
—  будівельної механіки
—  комп'ютерних технологій в 
машинобудуванні
—  технології машинобудування та 
автомобілів
—  конструювання верстатів, 
інструментів та машин
— технології та обладнання 
зварювального виробництва

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

кафедри:
— іноземних мов
— українознавства і філософії
— фізики

переробних і харчових 
виробництв
декан
д.б.н., проф.
Юкало Володимир Глібович

кафедри:
— харчової біотехнологіїта хімії
— обладнання харчових технологій
— технічної механіки і 
сільськогосподарського 
машинобудування
— графічного моделювання
— фізичного виховання та спорту

управління і бізнесу 
у виробництві
декан 
к.е.н., доц.
Дудкін Павло Дмитрович

кафедри:
—  менеджменту у  виробничій сфері
— менеджменту підприємницької 
діяльності
— психології у  виробничій сфері



нститути
Інститут дистанційного навчання
директор 
ч н ,  доц.
Шкодзінський Олег Ксаверович

ТІентри
Центр інформаційних 
технологій
директор 
д ік ,  проф.
Яояіій Петро Володимирович
—  виконавчий директор 
Митник Микола Мирославович;

—  відділ технічного захисту інформації;
—  відділ розробки та впровадження 
комп'ютерних інформаційних систем;
—  мженерно-технічна група з обслуговування 
комп'ютерної техніки;
—  відділ навчання і сертифікації

Навчально-науковий інститут 
інформаційних систем
директор
Химич Григорій Петрович

Центр перепідготовки та 
післядипломної освіти
директор 
К.Т.Н., проф.
Проць Ярослав Іванович

Центр франко-української 
наукової кооперації! підготовки 
персоналу
директор 
К.Т.Н., доц.
Петрик Михайло Романович

Центр іноземних мов
директор
СТ.викл^
Мединська Валентина Федорівна

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

Центр довузівської підготовки
директор 
К.Т.Н., доц.
Цепенюк Михайло Іванович

дділи

Служба адміністративно- 
господарської роботи 
і будівництва
проректор

(Василь Михайлович

Відділ господарської 
та експлуатаційно- 
технічної роботи
--шгчши -̂ ,яиши и  і і  і/ПИІШГ’ШШІгіОгІ ГІ г\

вммма Василь Євгенович
— студмістечко 
даіоектор
зшиовський Василь Теодорович
—  «люмча охорона

10лег Романович

Навчальний відділ
начальник 
К.Т.Н., доц.
Ткаченко Ігор Григорович

Відділ з виховної 
роботи та зв'язків з 
громадськістю
начальник 
к.і.н., проф.
Герман Олег Михайлович

Відділ міжнародних 
зв'язків
начальник 
К.Т.Н., доц.
Лазарюк Валерій Володимирович

Бібліотека
директор
Онисько Г алина Ярославівна 

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

Науково-дослідна
частина
начальник 
до листопада 2011 р.
[Назаревич Богдан Іванович]
з грудня 2011 р.
К.Т.Н., доц.
Дзюра Володимир Олексійович

еджі, факультети і відділення коледжів

і проектування,
ІЬНОГО

будівництва та ремонту
РЬНИК
і Ярослав Ярославович 

постачання
!К

Андрій Богданович

і експлуатації 
~з ремонту спортивних 
зюруд

«ник
Володимир Ярославович

Відділ аспірантури, 
докторантури
начальник
Самогальська Галина Іванівна

Відділ міжнародних 
проектів
начальник 
д.т.н., проф.
Лупенко Сергій Анатолійович

Відділ інформаційної 
діяльності
начальник
ДубикОрест Іванович 

Відділ інтернет-технологій
начальник
Макогін Роман Ярославович

Бухгалтерія
головний бухгалтер 
Марценко Галина Віталіївна

Планово-економічний
відділ
начальник
Данилишин Світлана Романівна

Організаційно- 
юридичний відділ
начальник
Гарасимчук Наталія Михайлівна

Відділ охорони праці 
і безпеки 
життєдіяльності
начальник
Горохівська Ірина Степанівна

Відділ кадрів
начальник
ГаврилюкУляна Богданівна 

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

Відділ енергетичних 
обстежень державних 
об'єктів освіти ННІІС
начальник
Нагаченко Степан Іванович

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

~усятинськнй коледж 
^МТУ ім. І. Пулюя
доврвсгор

Земський Костянтин Васильович
—  яюшт'ютерно-економічне відділення;
—  механіко-технологічне відділення

Гіцеї
~ехнічний ліцей м. Тернополя
лю ектор

н  Ігор Романович

Зборівський коледж 
ТНТУ ім. І. Пулюя
директор 
К.Т.Н., доц.
Матвіїшин Анатолій Йосипович
—  відділення молодших спеціалістів
—  відділення професійної підготовки

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

Районний комунальний технічний ліцей 
с. Добриводи
директор
Каплун Любов Іванівна
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