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ХРОНІКА ПОДІЙ 2010 РОКУ ТА ГОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
Протягом грудня 2009 — січня

2010 року надходили вітальні лис
ти з нагоди присвоєння університету 
статусу національного.

26 січня відбулася зустріч про- 
фесорсько-викладацького та сту
дентського колективів із першим 
Президентом України (1991-1994) 
Л. М. Кравчуком.

10 лютого — семінар «Участь сту
дентів в академічній програмі Sun 
Microsystems». Учасники ознайоми
лися з можливостями, які надає ця 
програма, зокрема з умовами прохо
дження й отримання сертифікатів на 
безкоштовні курси Java і Solaris та від
криті продукти Sun.

16 лютого — міжнародний інфор
маційний семінар «Реалізація програ
ми Темпус IV. Розширення співробіт
ництва в області вищої освіти між €С 
та Україною» за участю представни
ків Військового технологічного уні
верситету (м. Варшава, Польща); ко
ординатора програми Еразмус Анни 
Вачуляк та доцента Володимира Гу- 
цайлюка. Польські колеги та викла
дачі механіко-технологічного факуль
тету провели дискусії й обговорили

проекти із реалізації мобільності між 
обома університетами за програма
ми Європейського Союзу.

10 лютого університет з офіцій
ним візитом відвідала де
легація компанії «Устро- 
нянка» — провідний ви
робник безалкогольних 
напоїв у Польщі. В резуль
таті тісної співпраці рек
торату нашого універси
тету та дирекції компанії 
«Устронянка» в універси
теті відкрито спільну ла
бораторію комп'ютерних 
систем і мереж (ауд. 501), 
де студенти опановують 
основи програмуван
ня, комп'ютерних наук 

та автоматизації технологічних про
цесів, зокрема і в харчовій промис
ловості. Мережеве обладнання для 
створення даної лабораторії надано 
українським представництвом фір
ми «О-Ііпк». П о л ь с ь к і підприємці зу
стрілися зі студентами та науковця
ми вузу. Директор заводу компанії 
«Устронянка» у м. Бяла (Польща) Па
вел Рубінський високо оцінив зна
ння, старання, вихованість студентів, 
що проходили практику влітку 2009 
року на підприємстві, та розповів 
про нові можливості компанії.

24 лютого за підтримки Коор
динаційного бюро європейської та 
євроатлантичної інтеграції Секре
таріату Кабінету Мі
ністрів України, Тер
нопільської ОДА від
бувся інформаційно- 
просвітницький семі
нар «Євроатлантична 
інтеграція України — 
регіональний аспект

співробітництва», який став черго
вим заходом Річної національної про
грами з підготовки України до набут
тя членства в Організації Північно
атлантичного договору. Семінар на 
двох сесіях розглянув переваги євро
атлантичної інтеграції України через 
призму регіонального аспекту реалі
зації української державної політики 
співробітництва з НАТО, а також реа
лізацію наукових проектів Альянсу та 
підвищення обізнаності суспільства 
про НАТО як важливі елементи євро
атлантичної інтеграції.

Ведуча семінару — Рудакевич М. І.
— доктор наук з державного управ
ління, завідувач кафедри державного 
управління та економіки.

11-12 березня на зустрічі міні
стрів, що відповідають за вищу осві
ту у країнах-учасниках Болонського 
процесу, яка відбулася у Будапешті 
та Відні, прийнято Будапештсько- 
Віденську Декларацію та офіційно 
проголошено створення Європей
ського простору вищої освіти.

Ректор нашого вузу професор 
П. В. Ясній взяв участь у конферен
ції Європейської асоціації універси
тетів, що відбулася у Відні. Учасники 
кон-ференції обговорювали й аналі
зували основні підсумки Болонсько
го процесу, започаткованого 1999 
року, та стратегічні напрями руху у
2010-му. Поряд із успіхами зі ство
рення єдиного наукового й освіт

нього європейського 
простору йшлося й про 
певні проблеми, зокре
ма стосовно мобільнос
ті студентів, викладачів, 
науковців. Тому одним із 
напрямів розвитку єди
ного науково-освітнього
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простору є стимулювання вертикаль
ної мобільності магістрів і докторан
тів. Відзначено низьку мобільність 
викладачів, адже 97% працівників 
університетів ЄС ніколи не мали ро
боти за межами країни, де вони отри
мали докторський ступінь. Є певні 
проблеми, які стосуються працев
лаштування випускників. Тільки 3% 
університетів ствердно відповіли на 
запитання щодо відслідковування 
кар'єри своїх випускників.

17-19 березня у нас з робочим ві
зитом перебували представники дер
жавної компанії «Хітако» (СР В'єтнам). 
Іноземці високо оцінили рівень фа
хівців, що навчалися в університеті 
у 2009 році, а також задекларували 
намір щодо продовження програми 
підготовки в'єтнамських спеціалістів 
та організації наукових досліджень.

21 березня в університеті відбув
ся День відкритих дверей.

25 березня делегація у складі рек
тора університету д.т.н., проф. П. В.Яс- 
нія, завідувача кафедри програмної 
інженерії к.т.н., доц. М. Р. Петрика й 
студентів факультету комп'ютерно- 
інформаційних систем та програмної 
інженерії Р. Вітрука, Ю. Брунця, гр. СП-
11 взяла участь у засіданні Генераль
ної Асамблеї Української асоціації ви
пускників французьких освітніх про
грам АІЮЕБР, що відбулася у Посоль
стві Франції в Україні за участю Над
звичайного і Повноважного Посла 
Франції в Україні п. Жака Фора.

8 квітня відбулася VII конферен
ція трудового колективу, на якій роз
глядали питання щодо внесення змін 
до Статуту університету та до Поло
ження «Про порядок обрання деле
гатів конференції Тернопільського 
національного технічного універси
тету імені Івана Пулюя».

10 квітня — ректорат, студент
ський та професорсько-викладаць

кий колективи висловили глибоке 
співчуття польському народові з при
воду трагічної загибелі президента 
Польщі Леха Качинського, його дру
жини Марії та членів офіційної деле
гації.

15 квітня у рамках Всеукраїн
ського книжкового форуму «Джура- 
фест» відбулася зустріч із відомими 
українськими діячами: д.ф.н., проф. 
директором Національного науково- 
дослідного інституту українознав
ства (ННДІУ) Петром Кононенком, 
к.ф.н., доц. заступником директора 
ННДІУ Тарасом Кононенком, ученим 
секретарем ННДІУ Надією Істоміною, 
письменником Сергієм Плачиндою, 
головою Житомирського обласного 
літературного об'єднання ім. М. Кли- 
менка Світланою Штацькою. Відбула
ся презентація книжок видавництв 
«Львівська політехніка», «Києво- 
Могилянська Академія» та «Джура».

22 квітня відбувся благодійний 
концерт «Вони потребують допомо
ги». Зібрані кошти передано інтер
нату, де виховуються 100 хлопчиків, 
які належать до категорії дітей з осо
бливими потребами. Через свої хво
роби та вади діти не можуть сприй
мати світ таким, яким він є насправ
ді. Працівники інтернату докладають 
чимало зусиль, щоб наповнити життя 
дітей світлом, теплом, однак залиша
ється багато проблем, які важко вирі
шити без додаткової допомоги. Такі 
діти — це наш спільний біль і випро
бування на людяність.

29 квітня на базі університету 
відкрито Тернопільський науково- 
інформаційний центр європейської 
та євроатлантичної інтеграції, що 
функціонуватиме за моделлю, роз
робленою Інститутом трансформації 
суспільства (м. Київ). Створення цієї 
структури здійснено у рамках спіль
ного українсько-словацького проек

ту, що підтримується Міністерством 
закордонних справ Словацької Рес
публіки та Посольством Словацької 
Республіки в Україні. Модератором 
заходу став Олег Соскін, директор 
Інституту трансформації суспіль
ства, професор Національної акаде
мії управління, заступник голови Ко
ординаційної ради громадської ліги 
України — НАТО. Інформацію про 
основні напрями діяльності центру 
надала завідувач кафедри держав
ного управління та економіки, д.н.д.у. 
М. І. Рудакевич, яка очолюватиме но- 
востворену структуру.

7-10 травня з ініціативи голови 
спортклубу Подольського І. 3. відбу
лося сходження студентів та викла
дачів університету на гору Говерла. 
Цей захід приурочено 50-річчю з дня 
створення нашого університету.

11 травня прочитано цикл науко
во-популярних лекцій «Горизонти на
уки» за тематикою: «Новини з Вели
кого адронного колайдера»; «Космос 
крізь об'єктив орбітального телеско
па «Хаббл»; «Лазери: вчора, сьогодні, 
завтра»; «Квантові комп'ютери»; «Де
монстрація дослідів Н. Тесли».

19-21 травня відбулися урочис
ті заходи з нагоди 50-річчя універ
ситету.

19 травня відбулося подячне Бо
гослужіння та освячено капличку на 
території закладу.

19 травня відкрито музей Терно
пільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя.

19-21 травня відбулася Міжна
родна науково-технічна конференція 
«Фундаментальні та прикладні про
блеми сучасних технологій». У кон
ференції взяли участь 648 науковців, 
з них 264 — з інших міст України та 16 
представників іноземних держав.

21 травня на урочисте засідання 
вченої ради були запрошені числен
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1 вересня на урочистій церемо
нії посвячення в студенти першо
курсників оголосили про призначен
ня трьох іменних стипендій: з ініціа
тиви директора ТОВ «Тернопільбуд» 
Лила В. Й. — для студентів напряму 
«Будівництво»; з ініціативи директо
ра ТОВ «АНТ» (м. Тернопіль) Ратушня- 
ка М. М. — дві для студентів факуль
тету економіки підприємницької ді
яльності.

10 вересня у с. Добриводи Зба
разького району, де народився ви
датний учений Олександр Смакула, 
відбулися урочиста академія «Повер
нення на Батьківщину» та покладання 
квітів до пам'ятника йому.

22 вересня — Всеукраїнський 
чемпіонат зі стратегічного менедж
менту GMC Junior 2010.

ні гості з Тернополя, України та з-за 
кордону. Святкування продовжило
ся у Тернопільському академічному 
театрі ім. Т. Г. Шевченка, де відбулась 
урочиста академія. Кращі викладачі 
отримали подяки Кабінету Міністрів 
України, МОН України, Фонду фун
даментальних досліджень України, 
Товариства раціоналізаторів та ви
нахідників, Тернопільської обласної 
ради профспілок. Гостей вітали пред
ставники органів державної влади, 
Міністерства освіти і науки України, 
керівники підприємств і організацій, 
випускники.

11 червня відбулось виїзне за
сідання ради Західного наукового 
центру НАН України і МОН України, 
на якому обговорювали завдання і 
перспективи співробітництва Захід
ного наукового 
центру НАН Укра
їни і МОН України 
та Тернопільської 
ОДА і Тернопіль
ської обласної ра
ди; основні на
прямки діяльнос
ті наукового пар
ку, створеного на 
базі університету; 
потреби регіону і 
суб'єктів господа
рювання в інфор
мації,отриманійза- 
собами дистанцій
ного зондування 
Землі. Було підпи
сано угоду про 
співпрацю між За
хідним науковим 
центром НАН Укра
їни і МОН України 
та Тернопільською 
ОДА і Тернопіль
ською обласною 
радою.

23 червня — семінар «Практич
ні аспекти використання елементів 
дистанційного навчання в рамках 
упровадження кредитно-модульної 
системи».

24 червня відбувся візит до уні
верситету Надзвичайного і Повно
важного Посла Франції в Україні Жа
ка Фора та аташе з наукового та уні
верситетського співробітництва По
сольства Франції в Україні Гійома 
Колена. У програмі візиту було про
ведено семінар «Франція та Україна: 
перспективи науково-технічного та 
освітнього співробітництва»; відкри
то виставку обласного архіву «Фран
цузька присутність на Тернопіль
щині». Відбулася культурна франко- 
фонійна програма за участю студен
тів університету та учнів школи № 11 
Тернополя.
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1 жовтня — перший у Західно
му регіоні Україно-японський фо
рум, який був організований спільно
із Україно-японським центром НТУУ 
«КПІ» та Тернопільською федераці
єю Кендо. Учасниками форуму стали: 
директор Україно-японського цен
тру Мідзутані Осаму, Накамура Хітосі
— співробітник УЯЦ; Міцу- 
морі Ю. — викладач япон
ської мови КНУ ім. Тараса 
Шевченка; Олена Бджола
— співробітник УЯЦ; голо
ва Тернопільської обласної 
ради Олексій Кайда; депу
тат обласної ради Сергій 
Надал; представники Тер
нопільської федерації Кен
до. У рамках форуму від
булося дискусійне засідан
ня за «круглим столом» за 
участю місцевих підприєм
ців і лідерів громадських 
організацій.

14 жовтня біля адмін- 
будинку сільської ради с. 
Максимівки Збаразького 
району відбулося урочисте 
відкриття пам'ятної дошки 
відомому вченому Д.Є.Н.,

професору, головному інженеру Тер
нопільського облавтодору (1972 — 
1995 рр.), завідувачеві кафедри еко
номіки виробничої діяльності ТДТУ 
(1995 — 2000 рр.), Почесному дорож
нику України, громадському діячеві 
Ковальчику Я. П.

15 жовтня студенти провели бла
годійну акцію у Новосільській спеці
алізованій школі-інтернаті. Вони заві
тали з подарунками на «Свято іменин
ника» та подарували їх дітям разом із 
піснями, іграми, розвагами. Керівни
ком акції була завідуюча кафедрою 
іноземних мов В. Б. Кухарська.

19 жовтня Кузнецовським місь
ким центром зайнятості проведено 
щорічний ярмарок професій. Заступ
ник директора з маркетингу Центру 
довузівської підготовки к.е.н., доц. 
Семенюк С. Б. та заступник дека
на електромеханічного факультету 
к.т.н., доц. Оробчук Б. Я. облаштували 
консультаційний пункт із презента- 
ційними буклетами, брошурами, аль

бомами про історію заснування уні
верситету, підготовленими до його 
50-річчя, й транслювали відеоролик 
про наш навчальний заклад.

7 листопада відбувся День від
критих дверей. Майбутні абітурієн
ти мали можливість ознайомитися із 
напрямками підготовки і спеціаль
ностями університету, матеріально- 
технічною базою, правилами прийо
му до вищого навчального закладу, 
а також зустрілися з працівниками 
ректорату, деканами факультетів і ви
кладачами.

18 листопада на VIII конференції 
трудового колективу заслухано звіт 
ректора Яснія П. В. про діяльність за 
період з 31.12.2009 р. до 17.11.2010 р.; 
внесено зміни та доповнення до Ко
лективного договору та Статуту уні
верситету. Відбулася ротація складу 
вченої ради.

24 листопада за участю Терно
пільського обласного молодіжно
го центру праці пройшов семінар на
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тему: «Молодь на ринку праці».
ЗО листопада за підтримки По

сольства Словацької республіки в 
Україні відбулись дебати студент
ської молоді ВНЗ Тернополя на тему: 
«Яка модель національної безпеки 
є найефективнішою для України?» У 
заході взяли участь Олег Соскін, ди
ректор Інституту трансформації сус
пільства; Богдан Адамик, прорек
тор з питань гуманітарної освіти та 
виховання Тернопільського націо
нального економічного університе
ту; Міхал Греньо, аташе Посольства 
Словацької Республіки в Україні; Ан
дрій Фліссак, заступник голови Тер
нопільської обласної державної ад
міністрації; Ірина Хондо- 
гій, начальник Головного 
управління Головдерж- 
служби у Тернопільській 
області; Юлія Безверха, 
заступник директора гім
назії «Апогей» (м. Київ), 
член асоціації керівників 
шкіл України. Модерато
рами дебатів були Олег 
Соскін та Марія Рудаке- 
вич.

Дебати проходили у 
два тури: І — «Можли
ві моделі національної 
безпеки для України», II
— «Перспективи для мо
лоді в рамках двох моде
лей національної безпеки 
України: позаблоковість
(нейтралітет) чи вступ до 
НАТО?» Учасниками деба
тів були 4 студентські ко
манди, які представляли 
вищі навчальні заклади 
Тернополя. Дві команди
— від нашого універси
тету та по одній команді 
від Тернопільського наці
онального економічного

університету і коледжу Галицького ін
ституту імені Вячеслава Чорновола.

Переможцями дебатів стали ко
манди нашого університету та коле
джу Галицького інституту ім. В. Чор
новола, які отримали подарунки 
від експертного журі. Заохочувальні 
призи отримали й інші дві студент
ські команди, а також найактивніші 
учасники.

З метою вивчення громадської 
думки проведено опитування за те
мою: «Яка модель національної без
пеки є найефективнішою для Укра
їни?» Результати анкетування пока
зали: 63,73% респондентів вважають 
Україну європейською державою;

72,55% опитаних висловились на 
підтримку Євроатлантичної моделі 
колективної безпеки, що передбачає 
вступ нашої країни до НАТО.

16 грудня відбулася зустріч із лі
тераторами сучасності — Андрієм 
Курковим (найвідоміші твори — «Пік
нік на льоду», «Остання любов пре
зидента», «Нічний молочник», «При
ятель покійника») та Євгеном Поло- 
жієм (автор книг «Потяг», «Мері та її 
аеропорт», «Дядечко на ім'я Бог»).

22 грудня пройшов семінар 
«Практичні аспекти використання 
елементів дистанційного навчання 
в рамках упровадження кредитно- 
модульної системи».


