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електромеханічний
декан 
д.т.н., проф.
Андрійчук Володимир Андрійович

кафедри:
—  світлотехніки,
—  енергозбереження та 
енергетичного менеджменту,
—  систем енергоспоживання 
та комп'ютерних технологій в 
енергетиці,
—  електротехніки

комп'ютерно- 
інформаційних систем 
і програмної інженерії
в. о. декана 
К.Т.Н., доц.
Мацюк Олександр Васильович
К.Т.Н., доц.
Митник Микола Мирославович
(до листопада 2010 року)

кафедри:
—  комп'ютерних наук,
—  комп'ютерної інженерії,
— програмної інженерії,
—  фізики,
— інформатики та математичного 
моделювання

комп'ютерних технологій
декан 
Д .Т.Н ., проф.
Стухляк Петро Данилович

кафедри:
—  автоматизації технологічних 
процесів,
—  комп'ютерно-інтегрованих 
технологій,
—  вищої математики

контрольно- 
вимірювальних та 
радіокомп'ютерних систем
в. о. декана 
К.Т.Н., доц.
Яськів Володимир Іванович
К.Т.Н., доц.
Куцевич Арсен Васильович
(до червня 2010 року)

кафедри:
—  біотехнічних систем,
—  приладів і контрольно- 
вимірювальних систем,
— радіотехнічних систем,
— математичних методів в 
інженерії

управління і бізнесу 
у виробництві
декан
К .Є .Н .

Дудкін Павло Дмитрович
К .Є .Н ., проф.
Федорович Роман Володимирович
(до жовтня 2010 року)

кафедри:
—  менеджменту у виробничій сфері
— менеджменту підприємницької 
діяльності
— психології у  виробничій сфері,
— українознавства і філософії,
—  іноземних мов

економіки 
і підприємницької 
діяльності
декан
к.е.н.,доц.
Ціх Галина Володимирівна

кафедри:
—  промислового маркетингу,
— економічної кібернетики,
—  фінансів, обліку і контролю,
— державного управління та 
економіки

переробних і харчових 
виробництв
декан
д.6.н., проф.
Юкало Володимир Глібович

кафедри:
— харчової біотехнологїі та хімії,
—  обладнання харчових технологій;
—  технічної механіки і 
сільськогосподарського 
машинобудування,
— графічного моделювання,
— фізичного виховання та спорту

механіко’технологічний
декан 
К.Т.Н., доц.
Пиндус Юрій Іванович

кафедри:
—  будівельної механіки,
—  комп'ютерних технологій в 
машинобудуванні,
—  технології машинобудування та 
автомобілів,
— конструювання верстатів, 
інструментів та машин,
— технології та обладнання 
зварювального виробництва



гитути

институт дистанційного навчання
директор 
«лк, доц.
ймдзінський Олег Ксаверович

Науково-виробничий інститут 
перспективних технологій
директор
Химич Григорій Петрович

ентри

лентр  інформаційних 
технологій
директор 
(ІДНи проф.
Шат Петро Володимирович
ашоднавчий директор к.т.н., доц. 
Штшк Микола Мирославович

Центр перепідготовки та 
післядипломної освіти
директор 
кяж, проф.
~шщ> Ярослав Іванович

Центр міжнародної освіти
начальник 
к. ф.- м. н., доц.
Муль Олена Владленівна

Центр франко-української наукової 
кооперації і підготовки персоналу
директор 
к.т.н., доц.
Петрик Михайло Романович

Центр іноземних мов
директор 
ст. викл.
Мединська Валентина Федорівна

Центр трансферу технологій
директор 
д.ф.-м.н., проф.
Шаблій Олег Миколайович

Центр міжнародного 
співробітництва
начальник 
К .Т.Н ., доц.

Лазарюк Валерій Володимирович

Центр довузівської підготовки
директор 
К .Т.Н ., доц.
Цепенюк Михайло Іванович

равління та відділи

Служба адміністративно- 
-слодарської роботи 
будівництва

іроректор
ик Василь Михайлович

япправління господарської 
та експлуатаційно-технічної 
зоботи
«раліьник
і н ш а  Василь Євгенович
— -уртожитки №№ 1,2,3;
— яломча охорона;

Управління капітального 
§ррвництва та ремонту
«мальник
ким Ярослав Ярославович
— (будівельна група;

Шцділ постачання
иннаяьник
Ьедрійчук Ганна Володимирівна

Навчальний відділ
начальник
Жаровський Олег Степанович

Відділ аспірантури, 
докторантури
начальник
Самогальська Галина Іванівна

Науково-дослідна частина
начальник
Назаревич Богдан Іванович

Бібліотека
директор
Онисько Галина Ярославівна

Відділ патентно-ліцензійної 
та інноваційної роботи
начальник
ДубикОрест Іванович

Планово-економічний
відділ
начальник
Данилишин Світлана Романівна

Організаційно-юридичний
відділ
начальник
Щепна Наталія Михайлівна

Бухгалтерія
головний бухгалтер 
Марценко Галина Віталіївна

Видавництво
директор
Катрич Анжела Петрівна
— редакційно-видавничий відділ;
— поліграфічний відділ

Навчальний 
спортивнооздоровчий 
центр «Політехнік»
директор
Кравченюк Ярема Степанович

Студентський клуб
директор
Шаблій Ігор Любомирович

Відділ охорони праці 
і безпеки життєдіяльності
начальник
Горохівська Ірина Степанівна

Комп'ютерний вузол
начальник
Шкодзінський Олег Ксаверович

Відділ кадрів
начальник
ГаврилюкУляна Богданівна

оледжі, факультети і відділення коледжів

Грсятинський
коледж
ТМТУ ім. І. Пулюя
доиректор 
« ш , доц.
^•енський Костянтин Васильович

— комп'ютерно-економічне відділення;
— механіко-технологічне відділення

Зборівський
коледж
ТНТУ ім. І. Пулюя
директор 
К .Т .Н ., доц.
Матвіїшин Анатолій Йосипович

— відділення молодших спеціалістів, 
відділення професійної підготовки

Технічний
коледж
ТНТУ ім. І. Пулюя
директор 
к.т.н., доц.
Калушка Володимир Павлович

— факультет професійної підготовки,
— факультет комерційного навчання,
— факультет інженерної механіки,
— факультет електронних апаратів

"єхнічний ліцей м. Тернополя Районний комунальний технічний ліцей с. Добриводи
лииректор директор
1 ю і  Ігор Романович Каплун Любов Іванівна


