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Результати діяльності університету за 2010 рік

УРОЧИСТОСТІ З НАГОДИ 
50-ЛІТТЯ УНІВЕРСИТЕТУ

Наказом Міністра вищої та серед
ньої спеціальної освіти Української 
РСР №84 від 11 березня 1960 року у 
Тернополі створено загальнотехніч- 
ний факультет Львівського політех
нічного інституту. Основою науково- 
педагогічного персоналу були викла
дачі, які прийшли із Львівського полі
технічного інституту, а також фахівці 
з проектних організацій та промис
лових підприємств м. Тернополя.

У міру збільшення кількості сту
дентів, спеціальностей, викладачів, 
розширення наукових досліджень 
навчальний заклад перейменовували 
на Тернопільський філіал Львівсько
го політехнічного інституту (1964 р.), 
Тернопільсь

кий приладобудівний інститут | 
(1991 р.) та Тернопільський дер
жавний технічний університет імені 
Івана Пулюя (1996 р.). У грудні 2009 | 
року Указом Президента України 
Віктора Ющенка № 1024 універси
тету присвоєно статус національ
ного.

Гнучко реагуючи на виклики й по
треби часу, університет динамічно 
розвивається, відкриваючи нові на
прями підготовки фахівців, аспіран
тів та докторантів, покращуючи якіс
ний склад науково-педагогічних пра
цівників, розвиваючи наукові школи 
та матеріально-технічну базу. Нині 
університет — один з найбільших ви

щих технічних закла
дів Західного регіону 
України.

2010-й — рік
двох визначних по
дій в історії універ
ситету — 165-річчя з 
дня народження Іва
на Пулюя та 50-річ- 
чя з дня створення 
університету. Весь
2009-2010 навчаль
ний рік пройшов під 
знаком цих знамен
них дат.

З 19 до 21 трав
ня відбувались уро
чистості з нагоди цих 
славних ювілеїв, які 
розпочалися зі Служ
би Божої у катедраль- 

ному соборі Непорочного Зачат
тя Пресвятої Богородиці. Того ж дня 
троє священиків освятили капличку

Божої матері на території універси
тету.

Урочини продовжилися в універ
ситетському музеї, де у хвилюючій ат
мосфері відкрили другу частину екс
позиції під назвою «Історія універ
ситету». Це — своєрідний калейдо
скоп п'ятдесятилітньої хроніки у діа
грамах, експонатах, картах, книгах і 
хоругвах, які супроводжували зміну 
статусу університету.

20 травня в рамках святкуван
ня відбулася міжнародна науково- 
технічна конференція «Фундамен
тальні та прикладні проблеми сучас
них технологій», у роботі якої взяли 
участь близько 300 науковців з Укра
їни та закордону. Зокрема, з допові
дями на пленарному та секційних за
сіданнях виступили директор Інсти
туту проблем міцності АН України 
академік Валерій Трощенко, ректор 
Талліннського технологічного уні
верситету професор Пеп Сур'є (Есто
нія), ректор Воронезького техноло
гічного університету професор Во
лодимир Петренко (Росія), професор 
Ягеллонського університету Тадеуш 
Вавак (Польща), професор Таллінн
ського технологічного університету 
Йохан Лаугіс (Естонія) та багато інших 
відомих учених.
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Під час урочистої вченої ради та 
урочистої академії пошанували пра
цівників та ветеранів навчального за
кладу.

Ректор Петро Ясній у доповіді 
«Віхи розвитку університету» розпо
вів про етапи становлення вишу, су
часний стан та окреслив нові верши
ни зростання вузу. Особливі слова 
вдячності були адресовані шановним 
ветеранам, гостям, які прибули на зу
стріч.

Вручено мантію і диплом Почес
ного професора університету дирек
тору Інституту проблем міцності НАН 
України академіку Валерію Трощен- 
ку.

У 2010 році ряд працівників і сту
дентів університету відзначено дер
жавними, відомчими та іншими наго
родами.

У великій імпрезі, яка відбулася в 
академічному театрі ім. Т. Г. Шевчен
ка, взяли участь представники орга
нів державної влади, зарубіжні гості, 
ректори, професори університетів 
Тернополя та України, керівники під
приємств, випускники.

На адресу колективу універси
тету надійшли і були виголошені те
плі слова привітань від Президента 
України Віктора Януковича, Голови 
Верховної Ради України Володимира 
Литвина, заступника Міністра осві
ти і науки України Максима Стріхи, 
президента Національної академії 
наук України Бориса Патона, голови 
Тернопільської ОДА Ярослава Сухо
го, голови Тернопільської обласної 
ради Олексія Кайди, міського голо
ви Тернополя Романа Заставного, по
слів Литовської і Словацької респу
блік в Україні, ректорів університе
тів з усіх куточків нашої держави та 
зарубіжних країн, директорів акаде

мічних інститутів, керівників підпри
ємств Тернопільщини, представників 
громадськості. З Австрії відеофільм- 
привітання з ювілеєм надіслав онук 
Івана Пулюя Петер Пулюй.

У завершальному слові ректор 
Петро Ясній щиро подякував колек
тивові за наполегливу працю упро
довж п'ятдесяти років становлення й 
утвердження університету, за вітальні 
слова, які звучали з нагоди ювілею.

До урочистостей світ побачила

книга «Храм науки і знання», у якій 
висвітлено багатогранне універси
тетське життя, плеяду постатей, ко
трі працювали раніше чи примножу
ють здобутки університету сьогодні, 
подано інформацію про структурні 
підрозділи університету, вміщено 50 
символічних сторінок фотохроніки,
— своєрідний погляд через поколін
ня.

Водночас вийшла ще одна цікава 
за змістом і енциклопедичною інфор
мацією книга «Науковці університе
ту», де подано детальні біографічні 
довідки і розповіді про понад 90 від
сотків науковців, які працювали в уні
верситеті у різні роки.

Нашу Альма-матер упродовж 
півстоліття творили і вибудовували 
люди, для яких університет уособлю
вав значно більше, ніж тільки місце 
праці. Це — честь їхнього життя. Те, 
чим живе нині Тернопільський націо
нальний технічний університет імені 
Івана Пулюя — їх спільна справа.


