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2 лютого у нашому університе
ті відбулись урочистості з нагоди 
167-річниці від дня народження ви
датного земляка, всесвітньо знаного 
фізика, винахідника, гуманіста і патрі
ота України Івана Пулюя. Вшанувати 
славного земляка прийшли представ
ники влади та громадськості —  місь
кий голова Надал Сергій Віталійович, 
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 
Бицюра Леонід Олексійович, заступ
ник голови обласної ради Боберський 
Олег Володимирович, виконавчий 
директор підприємства «Устронянка» 
(Польща) Павел Рубінський. Продо
вженням дійства стали традиційні Пу- 
люївські наукові читання.

2 лютого університет відвідала 
делегація компанії «Устронянка» —  
провідного виробника безалкоголь
них напоїв у Польщі. Виробничий 
директор компанії пан Павел Рубін
ський та керівник заводу у місті Бяла 
пан Яцек Божек під час зустрічі з сту
дентами університету розповіли про 
історію виробництва, продукцію та 
нові технології компанії «Устронян
ка», а також про умови проходження 
практики на їх підприємстві у 2012 
році. В результаті міжнародної співп
раці з компанією «Устронянка», яка 
триває з 2007 року, понад 150 студен
тів університету пройшли техноло
гічну практику на заводах компанії у 
Республіці Польща, 10 викладачів та 
науковців мали змогу ознайомилися
з передовим європейським виробни
чим досвідом та технологіями. Між
народне стажування на виробничих 
потужностях компанії «Устронянка» 
дозволяє студентам опанувати поль
ську мову та виконувати сучасні ди
пломні проекти з автоматизації під

приємств харчової та переробної 
промисловості.

17-27 лютого відбулися змагання 
у Зимовій школі з програмування при 
Харківському Національному універ
ситеті радіоелектроніки. Метою шко
ли є надання українським та зарубіж
ним студентам можливості продемон
струвати свою майстерність у мисте
цтві розробки алгоритмів та програм 
на високому міжнародному рівні, 
підвищення якості навчання програ
муванню та алгоритмізації у вищих 
навчальних закладах, сприяння під
готовці фахівців високої кваліфікації в 
галузі програмування. Наш універси
тет представляла команда факультету 
комп'ютерно-інформаційних систем 
і програмної інженерії ТМТІІ-Теат у 
складі Максимця Олега (група СН-22), 
Мороз Наталії (група СН-22), Яроша 
Андрія (група СП-21). Тренер —  ас
пірант кафедри КН Пйонтко Назарій 
Володимирович. Учасники команди 
показали відмінні знання і високий рі
вень підготовки.

18 лютого відбувся II етап конкур- 
су-захисту науково-дослідницьких ро
біт учнів-членів Тернопільського від
ділення Малої академії наук України. 
Учнів вітали начальник управління 
освіти і науки облдержадміністрації 
Запорожан І. Г., заступник начальника 
управління Піхурко О. В., президент 
Тернопільського відділення МАН 
України, ректор Тернопільського на
ціонального технічного університету 
ім. І. Пулюя Ясній П. В., директор Ма
лої академії Мигайчук Л. М., вчений 
секретар Президії академії, доцент 
ТНТУ Цепенюк М. І. Після урочистого 
відкриття конкурсу-захисту 266 учнів 
у 52 секціях змагалися за призові міс
ця конкурсу. Роботи учнів оцінювали 
голови і члени журі, до складу яких

входили, як правило, професори та 
доценти тернопільських вишів. Про
відні вчені нашого університету впро
довж багатьох років беруть активну 
участь у роботі журі. Кожного року 
учні-члени Тернопільського відділен
ня МАН України успішно виступають 
на всеукраїнському III етапі конкурсі- 
захисті науково-дослідницьких робіт. 
Багато із них були нагороджені сти
пендіями Президента України.

22 лютого викладачі та співробіт
ники електромеханічного факультету 
провели екскурсійну поїздку на ТОВ 
«Микулинецький Бровар». Метою цієї 
екскурсії було ознайомлення з сучас
ним європейським обладнанням під
приємства, умовами технологічного 
процесу, а також можливістю прохо
дження практики та працевлаштуван
ня після закінчення навчання в Уні
верситеті.

4 березня відбувся День відкритих 
дверей. Важливою і корисною була ін
формація відповідального секретаря 
приймальної комісії Лещука Р. Я., 
який ознайомив майбутніх абітурієн
тів та їх батьків із правилами прийо
му до університету. Не менш цікавою 
для юнаків і дівчат була екскурсія на
вчальними аудиторіями та науковими 
лабораторіями.

11 березня в університеті була 
проведена олімпіада з математики, 
математики та фізики для учнів ви
пускних класів. В олімпіаді прийняло 
участь 68 учнів, з них 43 —  слухачі 
підготовчого відділення університету. 
Переможцями олімпіади з матема
тики стали: 1 місце —  Кпачко Ірина 
(195 балів), 2 місце —  Кіндзерський 
Олександр (180 балів), Крушельниць- 
кій Віталій (180 балів), Новосад Марія 
(180 балів), Сухецький Андрій (180 
балів), 3 місце —  Василик Ігор (175
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балів), Мелюзина Назар (175 балів); 
з математики та фізики: 1 місце —  
Коник Олександр (180 балів), 3 місце
—  Окрутний Андрій (155 балів), Ше- 
ренговський Олег (155 балів). Пере
можці були нагороджені дипломами, 
грамотами, пам'ятними сувенірами.

13 березня відбулася літературно- 
мистецька програма «Читаю Шевчен
ка і бачу сьогоднішні дні» (за мотива
ми поеми Т. Г. Шевченка «І мертвим, і 
живим, і ненародженим...»). Читцями 
твору були студенти Лідія Дерень та 
Сергій Гарматій. В програмі прозвуча
ли музичні композиції «Зоре моя ве
чірняя», «Думи мої, думи мої», «По ді
брові вітер виє», «Реве та стогне Дніпр 
широкий», «Бандуристе», «Заповіт» у 
виконанні мистецького гурту універ
ситету під орудою Миколи Кліща.

16 березня на базі ТНТУ відбулась 
березнева наукова сесія Інженерно- 
технічної комісії Тернопільського 
осередку Наукового товариства імені 
Шевченка.

20 березня відбулась XI конфе
ренція трудового колективу Терно
пільського національного технічного 
університету імені Івана Пулюя на якій 
основним питанням був звіт ректора 
Яснія П. В. про діяльність за період з 
06.04.2007 р. по 19.03.2012 р. Звіт охо
плював усі сфери життя університе
ту та окреслив віхи його подальшо
го розвитку. У своєму виступі Петро 
Володимирович зосередив увагу на 
таких аспектах життєдіяльності уні
верситету: організація навчально-
виховного процесу, працевлашту
вання випускників, якісний склад 
науково-педагогічних працівників, 
основні результати наукової діяль
ності ТНТУ за 2007-2011 роки, міжна
родна діяльність, виховний процес, 
матеріально-технічна база.

У роботі конференції приймали 
участь члени Наглядової ради універ
ситету М. М. Стельмах —  директор

■НИМ

Тернопільської обласної дирекції АТ 
«Райффайзен банк Аваль»; В. В. Щи- 
ренко —  генеральний директор ТОВ 
ОСП «Корпорація «Ватра» і начальник 
управління освіти і науки Тернопіль
ської ОДА І. Г. Запорожан.

22 березня з офіційним візитом у 
нашому університеті побував Надзви
чайний і Повноважний посол Респу
бліки Таджикистан в Україні пан Шух
рат Музафарович Султонов. Зустріч 
відбулася в рамках перебування пана 
Посла на Тернопільщині. Після обго
ворення питань зовнішньоекономіч
ного співробітництва в Тернопіль
ській ОДА Шухрат Музафарович спіль
но із головою ОДА Валентином Анто
новичем Хоптяном завітав до ТНТУ. 
В ході розмови з ректором П. В. Ясні
єм та керівництвом університету По
сол висловив задоволення розвитком 
партнерських відносин між Техноло
гічним університетом Таджикистану 
та нашим університетом. Також пан 
Посол мав можливість поспілкува
тися із таджицькими студентами, які 
навчаються на спільному таджицько- 
українському факультеті «Управління 
персоналом та перспективних тех
нологій». Було проведено телеміст із 
Технологічним університетом Таджи
кистану, в якому взяв участь і ректор 
цього вишу Нуралі Наботович Шоєв.

26-29 березня на базі ТНТУ відбу
лось засідання Науково-методичної 
Ради за напрямом підготовки «Маши
нобудування» МОНМС України зі спе
ціальності «Підйомно-транспортні, до
рожні, будівельні, меліоративні маши
ни і обладнання», а також науковий 
семінар «Підйомно-транспортні ма
шини» Підйомно-транспортної Акаде
мії Наук України із залученням провід
них вчених України в цій галузі.

28 березня відбувся Ярмарок ва
кансій —  2012, на якому студенти і 
випускники університету мали наго
ду поспілкуватись із роботодавцями, 
ознайомитись із запропонованими

вакансіями, переглянути відеоролики 
про підприємства, дізнатися про най
головніші шляхи пошуку роботи, ви
моги роботодавців, правила поведін
ки на співбесідах, пройти професійну 
діагностику, організовану Тернопіль
ським міськрайонним центром зайня
тості. У свою чергу запрошені робото
давці мали можливість знайти тала
новиту молодь, провести моніторинг 
очікувань, побажань та проблем пра
цевлаштування серед студентів і до
нести свої пропозиції майбутнім спів
робітникам. Почесними грамотами 
керівництво університету відзначило 
кращих роботодавців, які ефективно 
співпрацюють з ТНТУ. Ініціативу від
ділу працевлаштування та практичної 
підготовки студентів ТНТУ про про
ведення даного заходу підтримала і 
міська влада, яку представляв заступ
ник міського голови з питань діяль
ності виконавчих органів ради Леонід 
Бицюра. Круглий стіл на тему «Кар'єра 
випускника технічного університету 
в умовах ринку праці» допоміг краще 
зрозуміти, якими працедавці бачать 
майбутніх фахівців і наскільки важли
ве поєднання теорії і практики в на
вчальному процесі.

З квітня відбулась зустріч про
відних фотомайстрів Тернополя та 
студентів-фотол юбител ів нашого уні
верситету. Відомі фотомитці міста —  
Василь Бурма, Михайло Бенч та Іван 
Пшоняк переглянули фотороботи 
студентів, дали молодим людям цінні 
порадитарозкрилисекретицього ре
месла. Студентам було вкрай важли
во і приємно почути думку професіо
налів, незалежно від того, чи це кон
структивна критика, чи схвальні від
гуки. Фотомитці побажали молодим 
фотолюбителям і надалі вдоскона
люватись, шукати свій стиль фото
графії і творити прекрасне. Адже, як 
сказав Василь Бурма, не буває по
ганих фотографій —  бувають погані 
фотографи.
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19 квітня було прочитано цикл 
науково-популярних лекцій «Гори
зонти науки». Учні, які прийшли на 
цей захід, мали можливість прослуха
ти цикл науково-популярних лекцій 
за наступною тематикою:
□ Як стати успішним інженером- 

машинобудівником: уроки вина
хідництва (Бабій А. В., доц. кафедри 
технічної механіки і сільськогоспо
дарського машинобудування);

□ Проблеми забезпечення якості про
грамних систем (Яцищин В. В., доц. 
кафедри комп'ютерних систем);

□ Інтелектуальна система керування 
вуличним освітленням міста (Піс- 
кун С. О., головний конструктор КБ 
«Стріла»);

□ «Нові та перемінні звізди»: про 
книжку Івана Пулюя та Нобелівську 
премію з фізики за 2011 рік (Ско
ренький Ю. Л., к.ф.-м.н., зав. кафе
дрою фізики ТНТУ);

□ Демонстрація власних розробок в 
галузі робототехніки студентами фа
культету контрольно-вимірюваль
них та радіокомп'ютерних систем. 
Науково-популярні лекції тран

слювалися через сервер відеоконфе- 
ренцій.

20 квітня відбувся семінар № 7 
«Практичні аспекти використання 
елементів дистанційного навчання 
в рамках впровадження кредитно- 
модульної системи».

25 квітня в університеті відбувся 
круглий стіл на тему: «Створення су
часної прогресивної Стратегії розви
тку міста Тернополя до 2025 року». 
Долучились до участі у круглому сто
лі представники міської влади —  за
ступник міського голови з гуманітар
них питань Леонід Бицюра, начальник 
управління стратегічного розвитку 
міста тернопільської міської ради 
Юрій Дейнека, а також представни
ки громадської організації «Громада 
і місто» —  виконавчий директор ГО

«Гуртом!» Ігор Ковалик, голова ради 
МО «Гармонія-М» Дмитро Вакуленко. 
Тернопільський національний техніч
ний університет ім. І. Пулюя представ
ляв проректор з наукової роботи Ро
ман Рогатинський. В ході обговорен
ня були визначені наступні стратегічні 
цілі розвитку міста:
□ Підвищення конкурентоспромож

ності економіки;
□ Підвищення якості життя населення;
□ Підвищення екологічної та техно

генної безпеки.
27-28 квітня на базі Тернопіль

ського національного економічного 
університету відбувся VII Міжнарод
ний інвестиційний форум. Були про
ведені презентації проектів пред
ставників Тернопільської міської ра
ди та Наукового парку «Інноваційно- 
інвестиційний кластер Тернопілля» по 
розвитку інфраструктурних напрямів 
міста Тернополя, а саме:
□ Створення транспортно-логістич- 

ного комплексу на базі Тернопіль
ського аеропорту (доповідач —  
Дейнека Ю. П.—  начальник управ
ління стратегічного розвитку міста 
Тернопільської міської ради, спів
доповідачі —  Дудкін П. Д. —  декан 
факультету управління та бізнесу 
у виробництві, к.е.н., доцент, Стру- 
тинська І. В. —  к.е.н.);

□ Цифровий Тернопіль (доповідач —  
Химич Г. П. —  директор навчально- 
наукового інституту інформаційних 
систем);

□ Гідроенергетика Тернопільсько
го регіону (доповідач Зінь М. М. —  
к.т.н., доц. кафедри енергозбере
ження та енергетичного менедж
менту);

□ Автоматизована система контролю 
та управління енергоресурсами у 
ЖКГ (доповідач Марценко С. В. —  ст. 
викл. кафедри комп'ютерних наук). 
Всього на форумі було представ

лено 22 інвестиційних проекти. Наш

університет демонстрував такі експо
нати, як вимірювач концентрації за
газованості, блок моніторингу систем 
безперебійного живлення, антенні 
хвилеводи, хвилеводний фільтр, при
водний втулковий ланцюг, діючий ма
кет сифонної ГЕС та ін.

16 травня на кафедрі будівельної 
механіки відбувся перший випуск фа
хівців освітньо-кваліфікаційного рів
ня «Бакалавр» за напрямом 6.060101 
«Будівництво». 15 студентів цього ви
пуску отримали дипломи бакалаврів,
4 із них отримали дипломи з відзна
кою —  Бобик М. П., Рибачок О. І., Сло
бодян В. В. та Фик А. Ю.

1 червня до ТНТУ з презентацією 
книжки «Роздуми менеджера» завітав 
знаний учений, державний та громад
ський діяч, фахівець в галузі менедж
менту та бізнес-освіти Будзан Богдан 
Павлович. Викладацькій аудиторії, 
яка прийшла на цю зустріч, було ціка
во ознайомитись із поглядами автора 
на постановку сучасними менедже
рами життєвих та професійних цілей 
та розвиток управлінських якостей. 
Щиру подяку від себе та від колективу 
за прочитану лекцію та презентацію 
книжки автору висловив завідувач ка
федри менеджменту підприємницької 
діяльності, д.е.н., професор, а також 
добрий приятель Богдана Павловича
—  Андрушків Богдан Миколайович.

Урочистості, присвячені випуску 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів 
Тернопільського національного тех
нічного університету ім. І. Пулюя, прой
шли 5 червня в ОМЦ «Політехнік».По- 
чаток дійства ознаменували хвилюючі 
моменти: внесення священних симво
лів усіх факультетів на сцену та віталь
на промова ректора ТНТУ Петра Яснія. 
З напутніми словами до випускників 
також звернувся та уділив благосло
вення духівник університету —  отець 
Сергій. Ректор університету разом з 
деканами та заступниками деканів від
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повідних факультетів вручили дипло
ми з відзнакою кращим випускникам 
кожного факультету. Невичерпного 
джерела творчої енергії, професійної 
самореалізаціїта щасливого майбуття 
побажав випускникам гість свята, ге
неральний директор ТОВ ОСП «Кор
порація «Ватра» Василь Щиренко.

5 червня відбулося підсумкове 
засідання студентського профкому, 
на якому проаналізовано роботу ор
ганізації протягом 2011/2012 н. р. 
та відзначено кращих студентів- 
профактивістів. За активну участь у 
профспілковій роботі відзначено на
ступних членів профкому: студент
ку факультету управління та бізнесу 
у виробництві Довгалюк Надію, ас
піранта кафедри технології і облад
нання зварювального виробництва 
Грещука Миколу, студента механіко- 
технологічного факультету Грушиць- 
кого Олега.

12 червня на Підгородньому кла
довищі відбулася заупокійна панахи
да, а також освячення пам'ятника на 
могилі колишнього директора Тер
нопільського філіалу Львівського по
літехнічного інституту Поліщука Ана
толія Григоровича. Обряд освячен
ня здійснив отець Сергій. Пом'янути 
свого колегу, доброго наставника та 
учителя прийшли співробітники Тер
нопільського національного техніч
ного університету імені Івана Пулюя. 
Ректор університету Ясній Петро Во
лодимирович у словах пам'яті про по
кійного розповів про його життєвий 
та професійний шлях. Якщо хочете 
дізнатися більше про цю видатну лю
дину, просто прочитайте напис на мо
гильній плиті: «Вчитель не той, хто на
вчає, а той, у кого вчаться». Вічна йому 
пам'ять!

14 червня в актовій залі комплек
су «Політехнік» відбулася XII Конфе
ренція трудового колективу Терно
пільського національного технічного

університету імені Івана Пулюя, на 
якій було обрано ректора університе
ту. Представник МОНМС України Ца
ренко О. В. представив претендента 
на посаду ректора Яснія Петра Воло
димировича, який очолював універ
ситет впродовж останніх 5-ти років. 
Із своєю передвиборчою програмою 
Петро Володимирович звернувся до 
делегатів конференції. Він окреслив 
майбутні шляхи розвитку університе
ту та додав, що спільними зусиллями 
колектив зможе подолати будь-які 
труднощі. Опісля розпочалась проце
дура голосування.

Результати голосування: з 291-го 
делегата проголосувало 290, з них: 
«за» —  258, «проти» —  16, «недійсних 
бюлетенів» —  16. Із успішним обран
ням Петра Володимировича Яснія на 
посаду ректора привітав колектив 
університету та заступник міського 
голови з питань діяльності виконав
чих органів ради Бицюра Л. О.

6 липня Університет прикладних 
наук Шмалькальден (Німеччина) уклав 
договір з Тернопільським національ
ним технічним університетом імені 
Івана Пулюя про спільну підготов
ку бакалаврів за напрямом 6.050101 
«Комп'ютерні науки» (за програмою 
подвійних дипломів). Навчання сту
дентів відбуватиметься в Україні та 
Німеччині. За результатами навчання 
студенти отримають дипломи бака
лавра ТНТУ та Університету приклад
них наук Шмалькальден.

25 липня у зв'язку з переходом 
академічної програми компанії Cisco 
Systems до нової організаційної 
структури академія Cisco при Терно
пільському національному технічно
му університеті ім. І. Пулюя отримала 
статус Центру підготовки інструкторів 
(Instructor Training Center). Корпора
ція Cisco впровадила велику кількість 
механізмів підтримки учасників спіль
ноти, що дають змогу розв'язувати

технічні та програмні проблеми, за
безпечувати високу якість навчання, а 
також стимулювати досягнення висо
ких результатів студентами.

30 липня відбувся візит асистент- 
професора Богдана Лугового з Уні
верситету Маунт Ст. Вінсент м. Галі- 
факс, провінції Нова Шотландія (Ка
нада). У ході візиту відбулися зустрічі 
з ректором Петром Яснієм, першим 
проректором Миколою Митником, 
проректором з наукової роботи Рома
ном Рогатинським, професором Воло
димиром Юкалом, під час яких було 
обговорено особливості навчального 
процесу, проведення наукових дослі
джень, системи управління якістю на
вчання, роботи студентського само
врядування у вищих навчальних за
кладах Канади.

Канадський університет зацікавле
ний у налагодженні співробітництва з 
ТНТУ у створенні програми обмінів з 
метою навчання студентів, стажуван
ня викладачів, проведення спільних 
наукових досліджень з залученням 
до них магістрів та аспірантів за та
кими напрямками як: інформаційні та 
комп'ютерні технології, харчові тех
нології та інженерія, економіка та пси
хологія. За результатами візиту пред
ставника канадського університету, 
відомого фахівця біотехнології Богда
на Лугового 31 серпня був підписаний 
Меморандум про взаєморозуміння з 
Університетом Маунт Ст. Вінсент.

8 серпня в університеті з візитом 
побувала делегація компанії «Famer 
Group» (м. Анкара, Туреччина). «Famer 
Group» —  є міжнародною незалежною 
компанією, що надає послуги в галузі 
архітектурного та інженерного про
ектування, планування та управління 
проектами. Висококваліфікованими 
фахівцями компанії спроектовано і 
введено в експлуатацію низку об'єктів 
із застосуванням новітніх технологій 
сучасного будівництва, розташова
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них в 20 країнах світу. Генеральний 
директор компанії «Famer Group», 
інженер-будівельник, за фахом, пан 
Мехран Резазадех розповів про на
прямки наукової співпраці його під
приємства з провідними університе
тами Туреччини в області сейсмічної 
інженерії, будівельної механіки, буд
матеріалів та «зелених» екобудинків. 
Сторони висловили зацікавленість в 
налагодженні співпраці організації 
спільних освітніх програм та науко
вих зв'язків з університетами і про
відними науковими центрами Туреч
чини, залучення провідних фахівців 
та науковців будівельної галузі для 
проведення лекцій і семінарів в уні
верситеті та стажування студентів- 
будівельників у турецькій компанії 
«Famer Group». Використання між
народного досвіду інженерного про
ектування та нових технологій будів
ництва дозволить університету за
безпечити високий рівень навчання 
майбутніх інженерів-будівельників.

25серпняуніверситетвзявучасть 
у Форумі друзів Тернополя. Серед 
гостей Форуму в Українському домі 
міста з вітальним словом виступили 
Надзвичайний і Повноважний Посол 
Республіки Польща в Україні пан Ген- 
рик Литвин, Генеральний консул Рес
публіки Польща у Львові пан Ярос
лав Дрозд, заступник Посла, перший 
секретар посольства Австрійської 
Республіки пан Йоганнес Айгнер, 
перший секретар Генерального кон
сульства Словацької Республіки в 
Ужгороді пан Олександр Шкурла, де
легації міст-побратимів Хожува, Бату
мі, Тирасполя та міст-партнерів Тар- 
нува, Слівена, Ельблонга, Євпаторії, 
а також представники 13 іноземних 
делегацій, які приїхали на чемпіонат 
світу водо-моторних видів спорту, 
зокрема, з Південної Африканської 
республіки, Прибалтики, Росії, Чехії, 
Італії, Німеччини. Освітню, наукову

та міжнародну діяльність ТНТУ пред
ставив на Форумі перший проректор 
Микола Митник. На Форумі друзів 
Тернополя виступив також і гість уні
верситету, представник Технологіч
ного університету Таджикистану та 
спільного таджицько-українського 
факультету, начальник центру дис
танційної освіти закладу Далєр Салі- 
єв. У фойє Українського дому під час 
міжнародного заходу була розгор
нута виставка досягнень нашого уні
верситету.

З вересня відбувся урочистий 
церемоніал посвячення у студенти 
першокурсників. Нову сторінку про 
наш навчальний заклад, його історію 
та сьогодення відкрив першокурс
никам у своєму короткометражно
му фільмі заслужений діяч мистецтв 
України, професор кафедри украї
нознавства ТНТУ Олег Герман. Гімн 
університету, виступ із напутнім сло
вом ректора Петра Яснія та щирі по
бажання вельмишановних гостей —  
голови Тернопільської обласної ра
ди Олексія Кайди, заступника голови 
Тернопільської ОДА Василя Гецька та 
мера міста Сергія Надала ознамену
вали хвилюючий момент урочистої 
присяги студентів-першокурсників. 
Цей момент був особливий не лише 
для студентів, а й їхніх батьків. Цього- 
річ родинне благословення для дітей 
виголосив к.т.н., доцент кафедри ме
неджменту у виробничій сфері Гев- 
ко І. Б. —  батько одного з першокурс
ників. Усі присутні в залі отримали 
Господнє благословення устами отця 
Сергія. Пісенний даруноку виконанні 
третьокурсниці Ірини Грицишин на
дихнув студентів з піднесенням дола
ти дорогу у Храм науки і знання.

13 вересня відбулась зустріч сту
дентів і випускників МТФ, ФІС, ФХВ, 
ЕМФ, МТФ із Сергієм Тименком, фахів
цем з освітніх проектів Агрохолдин- 
гу «Мрія», з яким університет уклав

двосторонню угоду про співпрацю. 
У ході зустрічі відбулась презентація 
Агрохолдингу «Мрія», ознайомлення 
студентів із проектами, у яких вони 
можуть брати участь. Студенти запо
внили анкети для заміщення вакант
них посад. Начальник відділу праце
влаштування та практичної підго
товки студентів Равлів І. П. розповів 
учасникам зустрічі про ситуацію на 
ринку праці та порядок працевла
штування випускників університету, 
які навчаються за кошти державного 
бюджету.

14 вересня відбулася презентація 
Всеукраїнського конкурсу «Іннова
ційний прорив» та Бізнес Інкубатору 
Happy Farm. «Інноваційний прорив»
—  це масштабний проект, націлений 
на розвиток технологічного бізнесу 
в Україні, метою якого є збільшення 
економічної ефективності галузевих 
бізнесів шляхом впровадження інно
ваційних проектів українських роз
робників та залучення фінансування 
для низки відібраних під час конкурсу 
ідей та проектів українських розроб
ників, вчених та підприємців. Happy 
Farm —  бізнес-інкубатор, який надає 
послуги розвитку бізнес-проектів для 
підприємців-початківців (або компа
ній), а також передбачає подальше 
залучення інвестицій. В рамках все
українського промотуру до універси
тету завітала керівник вищеназваних 
проектів Катерина Селедець. Вона 
розповіла про умови конкурсу та про 
можливості для учасників конкурсу 
зробити свій внесок в інноваційний 
розвиток України і у перспективи 
власного життя.

17 жовтня представники універ
ситету відвідали Ярмарок професій 
для молоді в рамках міського мо
лодіжного форуму «Професія тво
го майбутнього» в м. Кузнецовську. 
Для якісного висвітлення інформації 
про Тернопільську політехніку було
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створено консультаційний пункт із 
презентаційними буклетами, брошу
рами тощо. Про університет учням та 
випускникам розповідали заступник 
директора з маркетингу Центру до- 
вузівської підготовки Семенюк С. Б., 
завідувач кафедри енергозбережен
ня та енергетичного менеджменту 
Тарасенко М. Г. та асистент Кріль Р. Б., 
представники кафедр автоматизації 
технологічних процесів у виробниц
тві Невожай В. А., кафедри приладів 
та контрольно-вимірювальних сис
тем Чайковський А. В. та кафедри тех
нології і обладнання зварювального 
виробництва Ляхов В. В.

22 жовтня відбулась зустріч сту
дентів із представниками компанії 
«СЕ Борднетце-Україна», яка має ста
тус підприємства з іноземними інвес
тиціями і належить до світових вироб
ників кабельно-провідникової про
дукції для автомобілів. Презентували 
компанію: Лазар Олена —  керівник 
відділу персоналу, Мізюк Василь —  
керівник відділу планування, до ре
чі, наш випускник, Гребеняк Мар'яна
—  менеджер з персоналу. Студентам 
був показаний відеоролик про під
приємство. Студентів поінформували 
про умови набору працівників, основ
ні вимоги до претендентів на ту чи ін
шу посаду, їх права та обов'язки після 
зарахування на роботу.

25 жовтня студенти нашого уні
верситету відвідали семінар на тему 
«Перспективи працевлаштування 
молоді. Перше робоче місце», який 
провела обласна рада профспілок. 
Про перспективи працевлаштуван
ня у відповідності до нового закону 
«Про зайнятість» поінформували на
чальник відділу організації сприяння 
працевлаштуванню населення та на
дання послуг роботодавцям Терно
пільського обласного центру зайня
тості В. Нікуліна та менеджер у сфері 
надання інформації Тернопільського

обласного молодіжного центру пра
ці І. Нестюк. Засновник громадської 
організації «Мистецтво жити» Л. Вед- 
медь презентувала тренінгову про
граму «Кроки до успіху».

З ЗО жовтня по 6 листопада рек
тор університету Петро Ясній та ди
ректор Центру франко-української 
наукової кооперації і підготовки пер
соналу Михайло Петрик перебува
ли з робочим візитом в Університеті 
П'єра і Марії Кюрі й інших навчальних 
закладах та генеральному офісі Ме
режі вищих інженерних шкіл Франції 
у м. Париж та м. Сержі. Візит дозволив 
встановити взаємовигідні відносини
з університетами Мережі вищих ін
женерних шкіл Франції.

9 листопада, у День української 
писемності та мови студенти нашо
го університету і викладачі кафедри 
української та іноземних мов уперше 
стали учасниками акції: «Всеукраїн
ський диктант національної єдності». 
Кожен, кому не байдужа національна 
ідея, доля рідної мови, відчув себе 
невід'ємною частинкою України.

12 листопада делегація Мережі 
Вищих Інженерних Шкіл Франції«п+і» 
на чолі із заступником генерального 
директора Мережі, професором Ви
щої національної гірничої інженер
ної школи м. Нансі Жераром Мішо 
прибули до нашого університету з 
візитом-відповіддю. До складу фран
цузької делегації увійшли директор 
Вищої національної школи електрики 
і механіки м. Нансі (ЕЫБЕМ) професор 
Бернард Дава та керівник департа- 
мету міжнародної кооперації Вищої 
Міжнародної школи комп'ютерних 
наук та інформаційних технологій 
ЕІБТІ Марі-Жозе Ламер. Метою зу
стрічі була презентація нових освіт
ніх програм, організація академічної 
мобільності студентів та викладачів 
між ТНТУ і французькими універси
тетами, впровадження принципів

Болонської програми у навчальний 
процес, підготовка проектів науко
вого та освітнього співробітництва 
за програмами ЄС.

7 грудня відбулася XIII КОНФЕ
РЕНЦІЯ трудового колективу Терно
пільського національного технічно
го університету імені Івана Пулюя, на 
якій з доповіддю про завдання колек
тиву університету на 2013 рік висту
пив ректор Ясній П. В.

12 грудня відбулося урочисте 
засідання Інженерно-технічної ко
місії Тернопільського осередку На
укового товариства ім. Т. Шевченка, 
на якій було презентовано сьомий 
том збірника праць Тернопільського 
осередку НТШ. Презентували збір
ник головний редактор тому, ректор 
ТНТУ Петро Ясній, відповідальний ре
дактор серії, голова Тернопільського 
осередку НТШ Михайло Андрейчин, 
спонсор видання, генеральний ди- 
ректорТОВ «АНТ» Михайло Ратушняк, 
секретар Інженерно-технічної комісії, 
завідувач кафедри фізики ТНТУ Юрій 
Скоренький. Основу збірника склали 
публікації останніх результатів дослі
джень науковців університету, членів 
НТШ, представлені під час Березне
вої сесії НТШ. Збірники праць отри
мали науковці університету, члени 
НТШ, а також їх передали у біблітеки 
тернопільських вишів та у Тернопіль
ську обласну універсальну наукову 
бібліотеку.

25 грудня у м. Києві відбулося 
вручення Дипломів лауреатам Дер
жавної премії в галузі науки і техніки 
Україниза2011 рікПрем'єр-Міністром 
України Миколою Азаровим. За цикл 
робіт «Теорія і методи розрахунку на
пруженого стану та міцності твердих 
деформівних тіл з концентраторами 
напружень» у складі колективу спів
авторів Диплом лауреата вручено 
ректору Петру Яснію.
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