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2008 р ік

12 лютого підписано угоду 
між університетом та ТОВ «ОСП 
«Корпорація "Ватра" про надання 
студентам університету стипендії 
ім. Романа Яремчука. Відбулась 
зустріч генерального директора 
корпорації Ширенка В.В. та рек
тора проф. Яснія П.В. із студента
ми та викладачами університету. 
Присутні ознайомились із умова
ми надання іменної стипендії Ро
мана Яремчука, яку надаватиме 
«Корпорація "Ватра" студентам 
університету.

14 лютого за технічної та 
спонсорської підтримки ТОВ "Біт- 
терНет" здійснено підключення 
оптичним кабелем гуртожитку 
№2 до локальної мережі універ
ситету. Мешканці студентського 
гуртожитку отримали доступ до 
Інтернету та електронних на
вчальних ресурсів.

20 -  22 лютого в рамках сту
дентських спортивних ігор від
булись змагання з шахів. Втретє 
перемогу здобула команда уні
верситету під керівництвом тре
нера Подольського І.З.

6 березня в рамках універ
ситетської програми БТМісго- 
єієсігопісб в Україні відбувся 
французько-український семінар

із комп'ютерних систем керуван
ня на базі сучасних ST-технологій 
і ST-мікроконтролерів та презен
тація мікроконтролерів ST7, ST9, 
ARM, CORTEX.

15 травня університет взяв 
участь у роботі IV Міжнародно
го інвестиційного форуму. Наші 
науковці представили власні 
розробки, впровадження яких у 
виробництво здатне підсилити 
економічний потенціал області. 
У рамках інвестиційного фору
му університет відвідав перший 
секретар Посольства Франції в 
Україні Гійом Наржоле. Почесний 
гість ознайомився з лаборато
рією електронної мікроскопії та 
Центру франко-української на
укової кооперації і підготовки 
персоналу.

ЗО травня для вирішення пи
тань, пов'язаних з підготовкою 
фахівців у галузях економічного 
та соціального спрямування з ви
користанням ІКТ-рішень на базі 
Центру інформаційних техноло
гій створено "Інститут підприєм
ництва Cisco".

З метою створення наукового, 
матеріально-технічного забезпе
чення для стажування та підви
щення кваліфікації спеціалістів 
професійного рівня, а також для 
системно-інтегрованих дослі

джень, моделювання, проекту
вання та техніко-економічного 
обгрунтування процесів та сис
тем створено Науково-дослідний 
інститут перспективних техноло
гій (НДІПТ).

З 17 по 21 червня ректор уні
верситету проф. Ясній П.В. відві
дав у складі делегації Тернопіль
ської ОДА в'єтнамську провінцію 
Донг Най. У рамках візиту від
булась зустріч із керівництвом 
провінції, в ході якої учасники 
обговорили питання співпраці в 
галузі освіти та науки. Делегація 
відвідала промислові зони про
вінції, деревообробну компанію 
"Тінг Нгіа", компанії "Вінакофе", 
"Кераміка Тхай Зионг". На зустрічі 
з директором фірми НІТАСО Ле 
Тунг Ламом обговорено програ
му стажування спеціалістів ком
панії в університеті на факультеті 
радіокомп'ютерних систем у галу
зі ІТ, систем керування та обробки 
цифрових сигналів.

ЗО червня проф. Ясній П.В. зу
стрівся із ректором Таллінсько- 
го технологічного університету 
Пеепом Сур'є. Керівники україн
ського та естонського вищих на
вчальних закладів обговорили і 
підписали угоду про основні на
прями співпраці в галузі освіти 
і науки в контексті Болонського



процесу: підготовку магістрів,
докторантів, участь у спільних 
наукових і освітніх європейських 
проектах, навчання за магістер
ськими програмами студентів 
університету в Таллінському тех
нологічному університеті.

1 вересня в ОМЦ "Політехнік" 
відбулась урочиста церемонія 
посвячення в студенти першо
курсників університету.

1 жовтня університет відзна
чив День Незалежності Нігерії. 
У святковому концерті активну 
взяли участь нігерійські студен
ти, які навчаються в університе
ті, а також студенти з медичного 
та економічного університетів 
Тернополя. Студентів привітали 
начальник Центру міжнародної 
освіти університету к.ф.-м.н., доц. 
Муль О.В. та декан по роботі з іно
земними студентами медичної 
академії Корду М.М.

320 по 24 листопада в універ
ситеті перебувала з візитом деле
гація з Республіки Чад, у складі 
якої: Куана Родумта (ректор Нджа- 
менського університету), Данаджі 
Іссак (ректор Університету Мун- 
ду), Маамат Юссуф (генеральний 
директор Інституту природничих 
і технічних наук Абеше), Маамат 
Барка (генеральний директор 
Політехнічного інституту Монго).

26 листопада у читальній залі 
науково-технічної бібліотеки уні

верситету відбулися Нобелівські 
читання, організовані Тернопіль
ським осередком Українського 
фізичного товариства, кафедрою 
фізики і радою молодих учених та 
спеціалістів університету.

2009 рік

20 -  22 січня в університеті пе
ребувала з офіційним візитом де
легація фірми "Устронянка". На зу
стрічі з студентами університету 
представники відомої польської 
компанії з виробництва безал
когольних напоїв презентували 
програму навчальної практики у 
Польщі на 2009 рік. Генеральний

директор з виробництва пан Пав
ло Рубінський передав універси
тету комп'ютерний клас.

12 лютого відбулася зустріч 
офіційної делегації представни
ків фірми "\А/А5КО БА" (Польща) 
у складі Томаше Палічке, Міхала 
Ментала, Павела Вуттке та заступ
ника міського голови Тернопіль
ської міської ради Леоніда Бицю- 
ри з керівництвом університету. 
Гості ознайомилися з діяльністю 
Центру інформаційних техноло
гій університету.

26 лютого в ОМЦ "Політехнік" 
відбулась зустріч колективу уні
верситету з Головою Верховної 
Ради України Володимиром Лит
вином. Доповідач ознайомив при
сутніх із соціально-економічною 
ситуацією в державі, розгорнув 
перед ними панораму політично
го життя та відповів на чисельні 
запитання.

10 квітня на базі нашого уні
верситету відбулося засідання ре
гіональної ради ректорів вищих 
навчальних закладів ІІІ-І\/ рівнів 
акредитації з Івано-Франківської, 
Тернопільської та Чернівецької 
областей. Під час заходу при
сутні обмінялися думками щодо 
зовнішнього тестування та всту
пу абітурієнтів за сертифікатами 
Центру незалежного оцінюван
ня, обговорили шляхи підвищен



ня якості вищої освіти. Ректор 
проф. Ясній П.В. ознайомив колег
із станом інформаційного забез
печення вищої технічної освіти 
в університеті, про діяльність Ін
ституту дистанційної освіти роз
повів його директор К.Т.Н., доц. 
Шкодзінський О.К.

15 квітня в університеті пере
бував відомий український вче
ний, організатор промисловості, 
політик і державний діяч, акаде
мік НАНУ В.П. Семиноженко. Він 
оглянув виставку робіт наших 
науковців, зустрівся з колекти
вом університету, де виклав своє 
бачення економічної ситуації в 
Україні та подальші перспективи 
розвитку нашої держави. Ректор 
проф. П.В. Ясній вручив високому 
гостю Диплом про присвоєння 
йому звання Почесного професо
ра університету.

22 -  23 травня відбулося свят
кування Дня Європи. Його ор
ганізаторами виступили Центр 
франко-української наукової ко
операції та підготовки персоналу
і Центр міжнародного співробіт
ництва спільно з Державним архі- 
вомїернопільськоїобласті, Фран
цузьким культурним центром в 
Україні, Українською асоціацією 
випускників французьких про
грам АІЮЕБР та СПІСиБ. Під час 
святкування Днів Європи у Тер
нополі Надзвичайний та повно
важний посол Чеської Республіки 
в Україні Ярослав Башта відвідав 
наш університет і поклав квіти 
до погруддя Івана Пулюя. У ході 
візиту пан Башта ознайомився з 
роботою Центру інформаційних

технологій та оглянув експозицію, 
присвячену Іванові Пулюю в чи
тальному залі науково-технічної 
бібліотеки університету.

2 червня у читальному залі 
бібліотеки університету відбувся 
семінар за тематикою наукових 
публікацій у цифровому серед
овищі на тему: «Що таке «відкри
тий доступ»? Рух європейських 
університетів за відкритий до
ступ».

16 червня університет від
відав народний депутат України, 
голова парламентського Коміте
ту з питань національної безпеки 
і оборони Анатолій Гриценко. По
чесний гість прочитав лекцію на 
тему: «Основи безпеки держави».

3 липня в ОМЦ «Політехнік» 
відбулося урочисте дійство про
щання з університетом цього
річних випускників. Серед них: 
відмінник навчання, призер Все
української олімпіади з енергоз
береження та енергоменеджмен- 
ту Василь Гасин (ЕМФ), учасниця 
численнихтанцювальних конкур
сів, дипломантка Міжнародного

фестивалю "Барви осені" Мар'яна 
Павук (ФПД), активний учасник 
студентського самоврядування 
Сергій Сулік (ФРК), переможець 
стипендіальної програми Фонду 
Віктора Пінчука «Завтра ІІА» Бог
дан Радахевич (ЕМФ), члени Тер
нопільської команди «Що? Де? 
Коли?» Оксана Ковалик (ФХВ) та 
Віктор Скочеляс (ФКТ), а також 
багато інших юнаків і дівчат, до
сягненнями яких пишається наш 
університет.

11 липня відбулася зустріч 
випускників з нагоди 25-ліття за
кінчення університету.

4 вересня університет відвіда
ла делегація університету Шобіт 
з Індії, на чолі з його почесними 
професорами -  мером міста Делі 
доктором Саїном Канваром та па
ном Гарі Сарафом. Представляв 
делегацію пан Арвінд Кумар, рад
ник ректора університету Шобіт. 
У ході візиту індійська делегація 
провела також робочу зустріч з 
керівництвом Тернопільської об
лдержадміністрації та відвідала 
ВАТ «Оріон». Під час візиту підпи
сано меморандум про співробіт
ництво з університетом Шобіт.

З 8 по 9 вересня в нашому 
університеті перебували гості з 
Федеративної Республіки Німеч
чини. Мета їхнього візиту -  роз
ширення міжнародної співпраці, 
обговорення проекту "Стале та 
екологічно безпечне видалення 
й утилізація промислових і по
бутових відходів" та шляхів його 
реалізації у м. Тернополі. У складі



делегації перебували представ
ники компанії"АІІТЕ\/ АС"Міхаель 
Фендер та Вадім Гегелес. Почесні 
гості оглянули Центр інформа
ційних технологій та лабораторії 
електромеханічного факультету.

11 вересня наш університет 
відвідала делегація посольства 
Федеративної Республіки Нігерія 
в Україні на чолі із Надзвичайним 
та Повноважним Послом паном 
Ібрагімом Пада Касай. У ході ві
зиту відбулася зустріч пана Посла 
з ректором проф. П.В. Яснієм та 
іноземними студентами, вихід
цями із країн Африки, проведено 
презентацію освітніх можливос
тей університету, оглянуто Центр 
інформаційних технологій.

22 жовтня студенти електро
механічного факультету разом із 
завідувачем кафедри іноземних 
мов к.п.н. доц. В. Б. Кухарською 
відвідали дітей Новосільської об
ласної комунальної спеціальної 
школи-інтернату І-ІІ ступенів Під- 
волочиського району. Упродовж 
чотирьох років наші студенти є 
бажаними гостями у малечі з ін
тернату. Особливістю цієї поїзди 
було святкування дня літнього 
іменинника. 37 хлопчиків і дівча
ток отримали подарунки від сту
дентів університету. До дитячого 
концерту долучились і студенти.

26 жовтня у фойє навчаль
ного корпусу №1 відбулося уро
чисте відкриття та освячення 
бронзового погруддя Івана Пу- 
люя. Про життєвий подвиг І. Пу- 
люя свідчать меморальні таблиці,

встановлені у Відні, Празі та його 
рідному містечку Гримайлові на 
Гусятинщині. За словами ректора 
проф. Яснія П.В. нині на теренах 
нашої держави і за кордоном гід
но пошановується ім'я цього сла
ветного науковця в царині фізики 
та електротехніки. Його іменем 
названо вулиці в Києві, Львові і 
Тернополі. Ректор згадав і тих по
движників, які упродовж багатьох 
років наполегливо повертали з 
небуття світле ім'я нашого тала
новитого земляка, - Романа Гайду, 
Василя ІІІендеровського, Рома
на Пляцка, Ольгу Збожну, Олега 
ІІІаблія, Олександра Рокицького і 
подякував усім за їхню благород
ну працю. Зворушливі слова про 
спадкоємність поколінь, вірність 
ідеалам великого духовного про
світителя і всесвітньо відомого 
науковця говорили почесні гості 
університету - начальник управ
ління освіти Тернопільської ОДА

Іван Запорожан, керуючий спра
вами виконавчого комітету облас
ної ради Ігор Дулеба, заступник 
міського голови Тернополя Олег 
Марушій, київський науковець і 
знаний дослідник творчості Івана 
Пулюя Василь Шендеровський, 
начальник обласного державно
го архіву Богдан Хаварівський 
і перший ректор університету 
Олег Шаблій.

12 грудня на Тернопільщи
ні перебував з робочим візитом 
Президент України Віктор Ющен
ко. На урочистому зібранні він 
виголосив Указ про надання уні
верситету статусу національного.

22 грудня на засіданні вче
ної ради університету ухвалено 
рішення про присвоєно звання 
Почесного професора Тернопіль
ського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя 
академіку НАН України д.т.н., 
проф. Чумаченку М.Г. -  за ваго
мий вклад у розвиток науки та 
освіти України і плідну співпрацю 
по становленню наукової школи 
менеджменту в університеті.

ЗО грудня на конференції тру
дового колективу прийнято Ста
тут Тернопільського національ
ного технічного університету 
імені Івана Пулюя.

З нагоди 50-річчя Тернопіль
ського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя 
випущено комплект ювілейних 
сувенірів.


