
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

Лртіив;
Храм науки й «мини 
Нас чекас «юаня 
Засівати розумне и нетлінне 
К р І»  простори й літа 
Те зерно пророста 
Для щасливої долі країни.

Прославимо ІМ'Я 
Івана Пулюя
Набугками теорій та ідей. 
Крокус в л*айбуття 
По вимірах життя 
Студентське покоління молоде.
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