
 136

 

 

ВСЕВОЛОД СТОЛЯРЧУК 

 
7 лютого 2003 року помер професор Всеволод 

Пилипович Столярчук – відомий вчений в галузі 

піднімально-транспортних машин та механізмів, перший 

декан Тернопільського загальнотехнічного факультету при 

Львівському політехнічному інституті (тепер 

Тернопільський державний технічний університет імені 

Івана Пулюя). 

Народився Всеволод Столярчук 18 жовтня 1922 року в 

с.Берестовець Костопільського району Рівненської області в 

сім’ї педагогів. Закінчив гімназію в м.Здолбунів Рівненської 

області, а в 1941 р. - українську середню школу № 1 в 

м.Рівне. Під час війни служив в 25-му окремому дорожно-

будівельному батальйоні 5-ї Армії. Після поранення в  

1943 році був звільнений у запас і після виздоровлення працював на відновлювальних 

роботах в м.Волгограді, потім у Ворошиловограді (тепер м.Луганськ). 

У 1951 році після закінчення з відзнакою Львівського політехнічного інституту за 

спеціальністю теплоенергетика працював спочатку старшим лаборантом, а потім 

асистентом і старшим викладачем кафедри “Деталі машин”. 

У 1955 році В.Столярчук захищає дисертацію на ступінь кандидата технічних 

наук і обирається за конкурсом доцентом кафедри піднімально-транспортних машин і 

механізмів. З 1958 року – заступник декана механічного факультету. В 1960 році він 

отримує вчене звання доцента. 

У 1960 році створено Тернопільський загальнотехнічний факультет Львівського 

політехнічного інституту, першим деканом якого наказом Міністерства вищої і 

спеціальної освіти України затверджено доцента Всеволода Столярчука. 

З цього часу його науково-педагогічна і організаційна діяльність нерозривно 

пов’язана з цим закладом. 

Упродовж 1963-1974 р.р. В.Столярчук працює завідувачем кафедри “Технічної 

механіки”, потім доцентом, а з 1996 року по 1999 рік – професором тієї ж кафедри.  

Поруч з науковою роботою В.Столярчук багато уваги приділяє педагогічній 

діяльності. Зокрема, він читає для студентів курси “Піднімально-транспортні машини”, 

“Проектування металічних конструкцій”, “Теорія машин та механізмів”. 

Кандидатська дисертація В.Столярчука “Дослідження динамічних явищ, що 

виникають під час роботи вантажно-піднімальних машин, обладнаних противагою”, 

яку він виконав під керівництвом проф. М.С.Комарова, відразу внесла його в галузь, де 

він осягнув вагомі результати в розробці методів визначення динамічних навантажень, 

що виникають в елементах машин великих висот піднімання за основних видів 

навантажування. 
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В подальшому ним досліджено низку важливих питань динаміки машин, 

представлених однією або двома масами з урахуванням маси пружної в’язі, обладнаних 

асинхронним двигуном і двигуном на постійному струмі, що дало можливість 

підвищити достовірність розрахунку елементів машин. 

В.Столярчук має біля 40 наукових праць, а також монографії “Динаміка 

вертикального підйому” (1965 р.) і “Дослідження руху і динаміки машин, обладнаних 
електроприводом” (1972 р.). Під його керівництвом захищена 1 кандидатська 

дисертація. 

Професор В.Столярчук належав до когорти людей, яким були притаманні 

скромність, доброзичливість, але водночас твердість і принциповість у своїх 

переконаннях. 

Його наукова позиція і моральна стійкість залишила глибокий слід у душах тих, з 

ким він працював і хто його знав. 

Вічна йому пам’ять! 


