
ПЕТРО СТУХЛЯК 

(До 50-річчя від дня народження) 
 

10 березня 2005 року виповнилося п’ятдесят років відомому вченому, 

докторові технічних наук, професору Стухляку Петру Даниловичу. 

Стухляк Петро Данилович народився у с. Нове Село Підволочиського 

району Тернопільської області У 1972 році з золотою медаллю закінчив середню 

школу № 1 у смт. Ланівці Тернопільської області. Після завершення навчання у 

Тернопільському філіалі Львівського політехнічного інституту (1972-77 р.р.) 

отримав диплом інженера-механіка. У 1977-79 р.р. працював інженером-

технологом на заводі елементів обчислювальних машин у м. Чернівці, а 

упродовж 1979-80 р.р. служив у рядах Радянської армії. 1980-82 р.р. - інженер, 

старший інженер, молодший науковий співробітник галузевої науково-дослідної 

лабораторії з використання полімерних матеріалів в газотранспортному 

обладнанні Тернопільського філіалу Львівського політехнічного інституту. 

Упродовж 1982-1987 р.р. навчався в аспірантурі та працював молодшим 

науковим співробітником Інституту механіки металополімерних систем АН 

Білорусії.  

У 1987 р. захистив кандидатську дисертацію на тему “Створення і 

дослідження композиційних матеріалів на основі модифікованих епоксидних 

смол для вузлів тертя металорізальних верстатів”, після чого був направлений на 

роботу у Тернопільський філіал ЛПІ. Працював на посадах молодшого 

наукового співробітника, старшого наукового співробітника, асистента, 

старшого викладача, доцента.  

У 1996 році захистив докторську дисертацію на тему “Розробка та 

дослідження композитних матеріалів і покрить на основі реактопластів для 

вузлів тертя і металоконструкцій” за спеціальністю “Матеріалознавство” у 

Фізико-механічному інституті НАН України (м. Львів).  

У 1992 р. йому присвоєно вчене звання доцента, а у 2001 р. – вчене звання 

професора. Завідує кафедрою комп’ютерно-інтегрованих технологій, декан 

факультету комп’ютерних технологій, академік Підйомно-транспортної академії 

наук України.  

Професор Петро Стухляк автор більше 190 наукових робіт, у тому числі 

біля 75 винаходів та патентів. Під його керівництвом підготовлено два 

кандидати технічних наук. Є науковим керівником аспірантів та науковим 

консультантом докторантів. 

Читає лекції з дисциплін “Нові матеріали в техніці”, “Типові технологічні 

об’єкти і процеси виробництва”, “Передові технології в автоматизованому 

виробництві” для спеціальності комп’ютерно-інтеґровані технологічні процеси і 

виробництва. 

Петро Данилович Стухляк - член Вченої та науково-технічної рад 

університету, член редколегії “Вісника ТДТУ”, член спеціалізованих рад з 

захисту докторських дисертацій при Національному університеті “Львівська 

політехніка” (м. Львів) та Національному технологічному університеті 

(м. Хмельницький).  

 

Редколегія та редакція журналу щиро вітають Петра Даниловича 

Стухляка з ювілеєм і бажають йому здоров’я, наснаги та творчого 

довголіття на благо науки та України. 


