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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-


