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Аспірант Грицай Юрій Володимирович 

 

Аспірант Грицай Юрій Володимирович, 23.04.1993 року народження, 

навчався в ТНТУ з 2010 року на факультеті інженерії машин, споруд та 

технологій: 

2010-2014 роки – навчання на бакалавраті напряму підготовки 6.050503 

«Машинобудування» денної форми навчання. 

2014-2016 роки – навчання в магістратурі за спеціальністю «Машини та 

обладнання сільськогосподарського виробництва». 

Брав активну участь у роботі студентського самоврядування факультету. 

За відмінні успіхи у навчанні був удостоєний Стипендій Кабінету 

Міністрів України, Президента України та Стипендією імені Івана Пулюя. 

Нагороджений п’ятьма грамотами “За активну участь у студентському 

житті університету” та “За відмінні успіхи у навчанні”. 

Був членом, а в подальшому і капітаном університетської збірної із 

волейболу. 

Опубліковано 17 наукових статей та тез конференцій. 

 



 
К.т.н, асистент Довбуш Тарас Анатолійович 

 

Довбуш Тарас Анатолійович, кандидат технічних наук, асистент 

кафедри технічної механіки та сільськогосподарських машин. 29.09.1991 

року народження. Закінчив магістратуру Тернопільського національного 

технічного університету імені Івана Пулюя в 2013 році з відзнакою, за 

спеціальністю 8.05050312 “Машини та обладнання сільськогосподарського 

виробництва”. Протягом навчання в університеті приймав участь у науковій 

студентській роботі, громадській роботі університету. Переможець ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт в галузі 

“Машинознавство” у 2011 р. (диплом першого ступеня), переможець 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямком 

підготовки фахівців: “Машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва”, ХНТУСГ 2012 р. (диплом першого ступеня). Переможець 

другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2011-2012 н.р з 

дисципліни “Опір матеріалів” (диплом першого ступеня), переможець 

другого етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2010-2011 н.р з 

дисципліни “Деталі машин” (диплом другого ступеня). Нагороджений 

почесною грамотою Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

2011 р. 

Працює в університеті з листопада 2016 р. Захистив кандидатську 

дисертацію в грудні 2016 р. Результати науково-дослідницької роботи 

опубліковані в 15-ти статтях, а також у доповідях Всеукраїнських науково-

технічних конференціях (14 доповідей). 

 



 
Асистент Бортник Ігор Миронович 

 

Бортник Ігор Миронович – у 2013р. закінчив з відзнакою магістратуру 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя за 

спеціальністю 8.05050312 “Машини та обладнання сільськогосподарського 

виробництва”. Після закінчення аспірантури у 2016 – асистент кафедри 

технічної механіки і сільськогосподарських машин. Працює над закінченням 

кандидатської дисертації на тему «Дослідження функціональних систем 

штангових обприскувачів». Має більше 15 наукових публікацій. 

 

 
Аспірант Коноваленко Світлана Ігорівна 

 

Народилася 4 квітня 1989 року в смт. В. Березовиця Тернопільського 

району Тернопільської області. 



В 2006 році закінчила ЗОШ І-ІІІ ст. в смт. В. Березовиця, 

Тернопільського р-ну із золотою медаллю та вступила на денну форму до 

Тернопільського державного технічного університету ім. І. Пулюя механіко-

технологічного факультету за спеціальністю «Машини та обладнання 

сільськогосподарського виробництва». 

В 2010 році отримала диплом бакалавра з відзнакою за напрямом 

підготовки «Інженерна механіка». 

В 2011 році отримала диплом магістра за напрямом підготовки 

«Інженерна механіка» і почала працювати фахівцем з організації та ведення 

фермерського господарства в Агрохолдингу «МРІЯ». 

В 2013 році була переведена на посаду економіста, а в 2014 році – на 

посаду провідного економіста з оплати праці. 

В 2016 році вступила до аспірантури Тернопільського національного 

технічного університету ім. І. Пулюя за спеціальністю 133 «Галузеве 

машинобудування» зі спеціалізацією «Машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва», науковий керівник – доктор технічних 

наук, професор, почесний професор ТНТУ Рибак Тимофій Іванович. 

 

 
К.т.н., старший викладач Цьонь Олег Петрович 

 

У 2011р. закінчив Тернопільський національний технічний університет 

імені Івана Пулюя (диплом з відзнакою). З 2011 по 2014р. навчався в 

аспірантурі ТНТУ. У 2015 р здобув науковий ступінь кандидата технічних 

наук. З 2016 старший викладач кафедри транспортних технологій та 

заступник декана факультету інженерії машин, споруд та технологій. 

Напрями наукової діяльності. 

Модернізація технологій перевізного процесу та їх адаптація до вимог 

міжнародних стандартів. Автор 35 публікацій, з них 24 наукових та 2 



навчально-методичного характеру. Брав участь у роботі 10 наукових 

конференцій. 

 

 
К.т.н., доцент Бабій Андрій Васильович 

 

Бабій Андрій Васильович – у 2002 р. закінчив з відзнакою 

Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя, 

спеціальність „Машини та обладнання сільськогосподарського виробництва”. 

З 2002 по 2005 р. проходив підготовку в аспірантурі ТДТУ за 

спеціальністю 05.05.11 – Машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва. Кандидат технічних наук з 2005 року. 

Дисертацію захистив 03 червня 2005 р. у спеціалізованій раді Д 58.052.02 

Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, 

науковий керівник д.т.н., професор Рибак Т.І. 

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV 

рівня акредитації: 

• 01.09.2004 р. – 04.06.2005 р. – асистент кафедри технічної механіки і 

сільськогосподарського машинобудування на 0,5 окладу за сумісництвом; 

• 08.06.2005 р. – 30.06.2006 р.– асистент кафедри технічної механіки і 

сільськогосподарського машинобудування; 

• 01.07.2006 р. – 25.12.2006 р. старший викладач кафедри технічної 

механіки і сільськогосподарського машинобудування; 

• 26.12.2006 р. по теперішній час – доцент кафедри технічної механіки та 

сільськогосподарських машин. 

Наукова робота доцента Бабія А.В. направлена на підвищення 

ефективності робочих процесів та надійності сільськогосподарських машин. 

Має більше 160 науково-методичних публікацій та патентів. 


