
ДОРОГІ ЧИТАЧІ!
Промайнуло півстоліття з часу, 

коли у далекому 1960 році юнаки і ді
вчата, які бажали здобути вищу тех
нічну освіту, стали першими студен
тами Тернопільського загальнотех- 
нічного факультету Львівського по
літехнічного інституту. Завдяки напо
легливій праці колективу, студентів, 
адміністрації від того часу пройдено 
славний шлях розвитку — і наш виш 
набув статусу національного. Нині ми 
горді з того, що плекаємо еліту в Тер
нопільському національному техніч
ному університеті імені Івана Пулюя, 
де підготовлено десятки тисяч спеці
алістів для різних галузей економіки 
України та країн зарубіжжя.

Ювілейний рік для нашого універ
ситету був сповнений заходами, які, 
перш за все, презентували досягнен
ня університетської спільноти в наці
ональному і міжнародному вимірах, 
у науці, освіті й інноваціях та окрес
лили поступ у майбутнє. Широке ви
світлення цих ювілейних заходів у на
ціональних мас-медіа підвищило від
критість вишу для суспільства і по
чуття гордості за нашу Альма-матер.

Духовним надбанням для праців
ників і студентів стало спорудження 
й освячення каплички Божої матері 
біля головного корпусу університе
ту. Важливим для виховання студен
тів і молодих науково-педагогічних 
працівників є створення музею іме
ні Івана Пулюя і музею університе
ту, відкриття яких відбулося за учас
ті науково-педагогічної інтеліген
ції Тернополя, Києва, представників 
міських та обласних органів влади, 
посольства Австрії в Україні. З нагоди 
165-річчя від дня народження Івана 
Пулюя НБУ випустив ювілейну моне
ту.

Багато працівників університету 
відзначені нагородами Тернопіль
ської міської та обласної рад, Тер
нопільської обласної адміністрації, 
Міністерства освіти і науки України. 
За заслуги в удосконаленні навчаль
ного процесу і наукових досліджень 
Почесними грамотами Кабінету Мі
ністрів України відзначено прорек
тора з науково-методичної роботи

Дячука С. Ф., вченого се
кретаря університету Кра
мар Г. М., професора кафе
дри комп'ютерного проек
тування верстатів і машин 
Кривого П. Д., професора 
Гуцайлюка 3. В.

Присвоєно звання по
чесного професора універ
ситету академіку НАН Укра
їни, Міністру освіти і нау
ки України у 1995-1999 рр., ректору 
НТУ «Київський політехнічний інсти
тут» Михайлу Згуровському за ваго
мий внесок у розвиток науки й освіти 
України, становлення Тернопільсько
го національного технічного універ
ситету. Академік НАН України, дирек
тор Інституту проблем міцності імені 
Г. С. Писаренка НАН України Валерій 
Трощенко також удостоєний цього 
високого звання.

Університет займає достойне міс
це з-поміж ВНЗ України. Підтверджен
ням цього — 25 сходинка у 2009 році 
за рейтингом ТОП-200, який щорічно 
проводить лабораторія ЮНЕСКО се
ред 200 ВНЗ України.

Багато уваги упродовж року при
ділено розширенню присутності уні
верситету в Європейському науково- 
освітньому просторі, підвищенню 
якості навчального процесу, розви
тку дистанційної форми навчання, 
підготовці науково-педагогічних ка
дрів. Відкрито нові магістерські спе
ціальності з технології зберігання, 
консервування та переробки плодів і 
овочів, менеджменту інноваційної ді
яльності, комп'ютерних систем і ме
реж.

У 2010 році 1256 осіб отримали 
дипломи бакалавра, 601 — спеціаліс
та і 374 — магістра. З них 111 — ди
пломів з відзнакою. Загалом кількість 
студентів за всіма ОКР — 6898, з них 
247 — студентів-іноземців. Продо
вжено курс на інтернаціоналізацію 
навчання — майже у 1,8 раза зросла 
кількість іноземних студентів, які на
вчаються англійською та українською 
мовами.

Завдяки збільшенню кількості сту
дентів за скороченими термінами на

вчання, а також студентів-іноземців, 
утримано загальні показники прийо
му на навчання за всіма ОКР на рівні 
2009 року. Майже на 20% збільшило
ся надходження коштів від надання 
освітніх послуг.

Захищено 12кандидатськихіЗдок- 
торських дисертації (Марущак П. О., 
Вітенько Т. М., Лупенко С. А.).

В рамках розширення міжнарод
ної співпраці на базі університету за 
підтримки посольства Словаччини 
створено Центр європейської та єв
роатлантичної інтеграції. Проведено 
дебати студентської молоді Тернопо
ля на тему: «Яка модель національ
ної безпеки є найефективнішою для 
України?» Уперше в Західному регіоні 
відбувся Україно-японський форум та 
літній молодіжний міжнародний фо
рум «САСТІІБ'ІО». Знаменною подією 
ювілейного року був візит до універ
ситету Надзвичайного і Повноважно
го Посла Франції в Україні Жака Фора 
та аташе з наукового й університет
ського співробітництва Посольства 
Франції в Україні Пйома Колена. Плід
ною для університету була участь 
у роботі конференції Європейської 
асоціації університетів. Відкрито 
спільну лабораторію комп'ютерних 
систем і мереж фірми «Устронянка» 
(Польща). Понад 100 викладачів, нау
ковців, аспірантів і студентів стажува
лися у провідних світових університе
тах і високотехнологічних компаніях, 
брали участь у роботі міжнародних 
наукових конференцій, проводили 
наукові дослідження із закордонни
ми партнерами.
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