
НАДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ СТАТУСУ НАЦІОНАЛЬНОГО

Тернопільський націо
нальний технічний уні
верситет імені Івана Пу- 

люя (ТНТУ) розпочав свою 
історію п'ятдесят років тому, 
коли 11 березня 1960 року 
в Тернополі було відкрито 
загально-технічний факультет 
Львівського політехнічного ін
ституту. В 1962 році факультет 
був реорганізований у філі
ал ЛПІ (ТФ ЛПІ), а в 1991 р. -  у 
Тернопільський приладобудів
ний інститут (ТПІ). В 1995 р. 
ТПІ присвоєно ім'я видатного 
вченого-електротехніка і гро
мадського діяча Івана Пулюя. 
На базі інституту в 1996 році 
створено Тернопільський дер
жавний технічний універси
тет імені Івана Пулюя (ТДТУ). 
Указом Президента України 
В.А.Ющенка №31024/2009 від
11 грудня 2009 року універси
тету надано статус національ
ного.

Тернопільський державний 
технічний університет імені 
Івана Пулюя займає важливе 
місце в науковому, освітньому 
та культурному житті не лише 
Західного регіону, але й Украї
ни в цілому.

Нині університет -  вищий

технічний навчальний за
клад, який забезпечує підго
товку фахівців усіх освітньо- 
кваліфікаційних рівнів,
докторів та кандидатів наук з 
машино- і приладобудування, 
біотехнічних і медичних сис
тем, світло- та електротехніки, 
зварювання та енергетики, ав
томатизації та комп'ютерних 
технологій, харчової та пере
робної промисловості, ме
неджменту, економіки та мар
кетингу регіону, що охоплює, 
окрім Тернопільської, Чер
нівецьку, Івано-Франківську, 
Хмельницьку та Рівненську 
області.

За результатами діяльності у
2008 році університет посів 23 
місце (27 місце у 2007 році) се
ред 200 вищих навчальних за
кладів держави за рейтингом 
ТОП 200 Лабораторії ЮНЕСКО 
в Україні.

В Указі Президента зазна
чено, що таке високе звання 
ТДТУ присвоєно, враховуючи 
загальнодержавне і міжнарод
не визнання результатів його 
діяльності та вагомий внесок у 
розвиток національної освіти і 
науки.

12 грудня 2009 року на Тер

нопільщині перебував Прези
дент України Віктор Ющенко, 
який взяв участь в урочис
тостях з нагоди присвоєння 
Тернопільському державному 
технічному університету іме
ні Івана Пулюя статусу націо
нального.

У своєму виступі Віктор Ан
дрійович привітав колектив ви
кладачів та студентів універси
тету із заслуженим визнанням. 
Глава держави підкреслив, що 
Тернопільський технічний уні
верситет може по праву пиша
тися тим, що носить наймення 
великого українця та геніаль
ного науковця Івана Пулюя, 
адже наш славний земляк не 
тільки був одним із дослідни
ків X -  променів, нині відомих 
під назвою рентгенівських, 
але й разом з Пантелеймоном 
Кулішем та Іваном Нечуєм- 
Левицьким переклав Святе 
Письмо українською мовою. 
Тому місія технічного універ
ситету не повинна зводитися 
лише до підготовки висококва
ліфікованих спеціалістів, вона 
повинна бути спрямована на 
виховання національно свідо
мих особистостей, патріотів 
рідної землі.




