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Від упорядників

Пєтух Анатолій Михайлович, доктор технічних наук, профе-
сор, завідувач кафедри програмного забезпечення Інсти-

туту інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії, належить 
до славної когорти науковців Вінницького національного технічного 
університету. До його 70-річного ювілею науково-технічна бібліо те-
ка університету підготувала біобібліографічний покажчик, який ви-
ходить в серії «Вчені нашого університету».

Наукові та трудові досягнення ювіляра висвітлені в розділі 
«Основні віхи життя та діяльності А. М. Пєтуха». Про А. М. Пєтуха – 
колегу, наставника, людину, розповість розділ «Слово про колегу та 
учителя».

В покажчик увійшли наукові праці А. М. Пєтуха по таких розділах: 
«Монографії», «Підручники та навчальні посібники», «Науково-
методичні видання», «Статті в наукових збірниках та журналах», 
«Дисертації, депоновані рукописи, патенти», «Наукові доповіді,  тези», 
«Матеріали конференцій, з’їздів, семінарів», а також розділ «Публікації 
про А. М. Пєтуха».

При упорядкуванні біобібліографічного покажчика матеріали в 
розділах розміщено в алфавітному порядку.

Видання доповнено іменним покажчиком співавторів.
Біографічні описи і скорочення зроблені згідно з діючими в Україні 

стандартами.
Укладачі не претендують на повноту охоплення друкованих праць           

А. М. Пєтуха.
Покажчик розраховано на студентів технічних вищих навчаль-

них закладів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та 
працівників наукових бібліотек.

 



— 6 —

Основні віхи життя і діяльності  
Анатолія Михайловича Пєтуха

7.06.1944 — народився в с. Соболівка Теплицького району Він-
ниць кої області

1951 — пішов до першого класу Соболівської загальноосвітньої 
вось ми річної школи

1951 — сім’я А. М. Пєтуха переїздить до м. Вінниці
1960 — закінчує 10-й клас Віниицької загальноосвітньої середньої 

школи № 2
1960 – 1965 — роки навчання в Львівському ордена Леніна політех-

ніч ному інституті
1966 – 1967 — працює інженером-конструктором Куйбишевсько-

го фі лі а лу СКБ по автоматиці нафтопереробки та наф-
тохімії

1967 – 1970 — навчається в аспірантурі Львівського ордена Леніна 
по лі технічного інституту

1971 — початок трудової діяльності в ВНТУ (асистент, старший 
 викладач, доцент, завідувач кафедри)

1972 — захист кандидатської дисертації на тему «Аналіз та розроб-
ка пристроїв лічильно-імпульсного вимірювання  частот 
в слідкуючому режимі» (м. Львів)

1994 — рішенням спеціалізованої Вченої Ради ВДТУ присудже-
но науковий ступінь доктора технічних наук. Тема 
докторської дисертації «Дослідження дискретно-фазо-
вих імпульсних потоків в інформаційно-вимірювальних 
системах»

з 1995 — працює на кафедрі програмного забезпечення (ПЗ), яку 
очолює і до теперішнього часу

2001 — присвоєно вчене звання професора
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Основні віхи життя і діяльності Анатолія Михайловича Пєтуха 

Анатолій Михайлович Пєтух має понад 130 публікацій. Роз-
робив 16 методичних праць, які впроваджені в навчальний про-
цес. В його науковій школі захищено одну докторську та вісім 
кандидатських дисертацій.

А. М. Пєтух має 20 науково-дослідницьких розробок. В 1971 та 
1984 рр. нагороджений срібними медалями ВДНГ СРСР.

Про світове визнання науковця свідчать нагороди на між-
народних виставках винаходів:

 • в Брюсселі (1996р.) – золота медаль,
 • в Софії (1996р.) – золота медаль,
 • в Пітсбурзі (1997р.) – бронзова медаль.

Анатолій Михайлович виховав сина Вадима (1976 р. н.), радіє 
успіхам внука.

А попереду ще багато років плідної праці та щасливих подій 
в особистому житті.
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Слово про колегу і учителя

ВІТАННЯ ЮВІЛЯРУ

Вже майже 20 років очолює кафедру програмного забезпечен-
ня Вінницького національного технічного університету док-

тор технічних наук, професор Анатолій Михайлович Пєтух.
Під його керівництвом створений науковий напрям по розробці 

методів і засобів підвищення інтерактивності інформаційної взаємо-
дії. В науковій школі А. М. Пєтуха захищено 8 кандидатських та одну 
докторську дисертацію.

Професор А. М. Пєтух є членом підкомісії з напряму програмна 
інженерія науково-методичної комісії МОН України.

Результати наукових досліджень завідувача кафедри, професора       
А. М. Пєтуха щодо альтернативного подання величин отримали виз-
нання на міжнародних виставках винаходів:

– «EURECA», Брюссель, 1996р. – золота медаль;
– «INPEX» , Пітсбург, 1997р. – бронзова медаль
– «EAST-WEST ЕVRO INTELLECT» , Софія, 1996р. – золота медаль.
На сьогодні кафедрою під керівництвом професора А. М. Пєтуха 

виконується науково-дослідна робота з загальним обсягом фінансу-
вання 525 тис. грн. в рамках міжнародного проекту Tempus IV 
№ 530576-2012-SE-SMHES, National Education Framework for Enhancing 
IT Students’ Innovation and Entrepreneurship, який фінансується ЄС.

Активна громадська позиція, відданість науковій роботі, знач-
ний досвід викладацької діяльності, навчально-педагогічної роботи, 
послідовна робота з підготовки ІТ-спеціалістів завідувача кафедри 
програмного забезпечення, професора А. М. Пєтуха виводить кафед ру 
на провідні позиції в університеті та забезпечує міжнародний зв’язок 
кафедри з провідними університетами Європи.

Кафедра програмного забезпечення Вінницького національного 
технічного університету щиро вітає свого керівника зі славним 
ювілеєм, зичить щастя, міцного здоров’я, благополуччя, нових твор-
чих успіхів, важливих досягнень та ще багато років праці на науково-
педагогічній ниві підготовки ІТ-спеціалістів на очолюваній ним 
кафедрі.

З глибокою повагою, 
викладачі кафедри програмного забезпечення ВНТУ.
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Слово про колегу і учителя

СТАРШОМУ КОЛЕЗІ І НАСТАВНИКУ

7 
червня святкує своє славне 70-річчя відомий науковець, хоро-
ша, порядна людина, завідувач кафедри програмного забезпе-

чення Вінницького національного технічного університету Анатолій 
Михайлович Пєтух.

Професор А. М. Пєтух працює у ВНТУ з 1981 року, очолює кафедру 
програмного забезпечення з 1995 року.

За свою багаторічну віддану працю дав путівку в наукове життя 
багатьом молодим науковцям університету. Під його керівництвом 
захищено 8 кандидатських та одну докторську дисертацію.

Під мудрим керівництвом Анатолія Михайловича у 1996 році за-
хистила свою кандидатську дисертацію на тему: «Дослідження і роз-
робка алгоритмів і пристроїв неперервно-дискретного відображення 
цифрової інформації» і я.

Для мене Анатолій Михайлович є еталоном порядності, чесності, 
професіоналізму. Він цінує творчий потенціал студентів, заохочує їх 
до плідної наукової праці, підтримує на важкому шляху становлення 
кваліфікованих спеціалістів. Анатолій Михайлович чуйна і турботли-
ва людина, завжди відкритий новим ідеям. Тож активно працює на-
укова школа професора А. М. Пєтуха, до творчого наукового пошуку 
залучаються перспективні молоді науковці, магістранти, студенти.

Хочеться вклонитися шановному ювіляру за його багаторічну 
плідну працю, за його мудрість і професіоналізм, за його підтримку 
талановитої молоді.

Потужна постать завідувача кафедри програмного забезпечення 
є беззаперечним авторитетом серед колег, що дає підстави Пєтуху 
Анатолію Михайловичу бути впевненим у своїй команді і твердо три-
мати курс на успіх. 

Хочеться побажати Анатолію Михайловичу здоров’я, особистого 
щастя, нових творчих успіхів, хороших учнів і багато років плідної 
праці на очолюваній ним кафедрі.

З повагою, 
доцент кафедри програмного забезпечення 

Вікторія Володимирівна Войтко
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А. М. Пєтух. Бiобiблiографiчyий покажчик до 70-рiччя вiд дня народження

КОЛЕКТИВ БІБЛІОТЕКИ ВНТУ ВІТАЄ ШАНОВНОГО 
ЮВІЛЯРА ІЗ РАДІСНИМ ЖИТТЄВИМ СВЯТОМ

Шановний Анатолію Михайловичу! 
У колективі університету Вас знають, як людину глибоких знань, 

сповнену життєвої мудрості. Всього в житті Ви досягли завдя-
ки працьовитості, відданості науці. Хочеться відзначити, що Вами 
дуже багато зроблено для розвитку наукової думки, а Ваші праці є 
безцінним внеском у розвиток науки, про що красномовно свідчать 
Ваші нагороди! Вам властиве уміння мислити творчо і на перспекти-
ву, залучаючи до орбіти багатогранної діяльності талановитих учнів 
і послідовників.

Щиро бажаємо Вам добра і благополуччя! Зичимо щастя і здоров’я, 
успіхів у роботі, тепла і злагоди, родинного затишку і любові Ваших 
рідних, близьких та друзів. Бажаємо, щоб ще довгі роки відзначалися 
для Вас новими відкриттями, сміливими рішеннями!

Від усієї душі бажаємо, щоб висока порядність, простота, 
скромність, принциповість, уміння працювати з людьми і надалі за-
лишалася зразком відданості та служіння справі, якій Ви присвятили 
себе. Бажаємо Вам, щоб всі Ваші ідеї втілювалися в життя і приносили 
людям користь, а Вам – шану та повагу колег.

Щоб спокій і мир панували в родині,
Щоб щастя всміхалось при кожній годині
Нехай обминають Вас болі й тривоги,
Хай стелиться довга життєва дорога,
Хай легко працюється, гарно живеться,
Все вміється, множиться і удається!
Здоров’я міцного, щастя без краю,
Усього найкращого ми Вам бажаєм!

З повагою,  
колектив НТБ ВНТУ
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Наукові праці

Монографії

1.	Засоби	 оцінювання	 характеристик	 пристроїв	 неперервно-дискретного	 відо	бра-
ження	цифрової	інформації	:	монографія	/	А.	М.	Пєтух,	В.	В.	Войтко	;	МОН	України.	
–	Вінниця	:	УНІВЕРСУМ-Вінниця,	2004.	–	118	с.	–	100	пр.

2.	Інтерполяція	в	 задачах	контурного	формоутворення	 :	монографія	 /	А.	М.	Пєтух,	
Д.	Т.	Обідник,	О.	Н.	Романюк	;	ВНТУ.	–	Вінниця	:	УНІВЕРСУМ-Вінниця,	2007.	–	103	с.	
–	100	пр.

3.	Інформаційно-вимірювальні	 системи	 відновлення	 і	 ущільнення	 зображень	 :	
монографія	/	А.	М.	Пєтух,	О.	М.	Рейда,	В.	П.	Майданюк,	В.	П.	Кожем’яко	;	ВНТУ.	–	
Вінниця	:	ВНТУ,	2011.	–	144	с.	–	100	пр.

4.	Моделювання	 локальних	 людино-машинних	 систем	 колективної	 взаємодії	
:	 монографія	 /	 МОН	 України	 ;	 ВНТУ	 ;	 А.	 М.	 Пєтух,	 Є.	 В.	 Кузьмін,	 В.	 В.	 Войтко,	
Д.	І.	Катєльніков.	–	Вінниця	:	УНІВЕРСУМ-Вінниця,	2007.	–	162	с.	–	100	пр.

5.	Нерівномірнісні	характеристики	дискретно-фазових	потоків	:	монографія	/	А.	М.	Пє-
тух,	Д.	Т.	Обідник,	О.	Н.	Романюк	;	ВНТУ.	–	Вінниця	:	ВНТУ,	2009.	–	89	с.	–	100	пр.

6.	Швидкодійні	цифрові	функціональні	генератори	графічних	примітивів	:	монографія	
/	А.	М.	Пєтух,	В.	О.	Денисюк,	Д.	Т.	Обідник	;	ВНТУ.	–	Вінниця	:	ВНТУ,	2010.	–	148	с.	–	
100	пр.

Підручники та навчальні Посібники

7.	 Архітектура	 і	 програмування	 32-розрядних	 мікропроцесорів	 :	 навчальний	
посібник	 /	 А.	 М.	 Пєтух,	 В.	 П.	 Майданюк,	 Є.	 Л.	 Ольшевський	 ;	 МОН	 України.	 –	
Вінниця	:	ВДТУ,	2001.	–	130	с.	–	75	пр.

8.	 Елементи,	вузли	та	пристрої	ЕОМ	:	лабораторний	практикум	і	курсове	проекту-
вання	:	навчальний	посібник	/	А.	М.	Пєтух,	Д.	Т.	Обідник	;	ВНТУ.	–	Вінниця	:	ВНТУ,	
2012.	–	104	с.	–	75	пр.

9.	 Елементи,	вузли	та	пристрої	ЕОМ	:	лабораторний	практикум	і	курсове	проек	ту	ван-
ня	:	навчальний	посібник	/	А.	М.	Пєтух,	Д.	Т.	Обідник	;	ВНТУ.	–	Електрон.	текстові	
дані.	–	Вінниця	:	ВНТУ,	2012.	–	Режим	доступу:	http://lib.vntu.lan/documents/000834.pdf,	
локальна	мережа	НТБ	ВНТУ.

10.	ЕОМ	і	мікропроцесорні	системи	:	навчальний	посібник	/	А.	М.	Пєтух,	Д.	Т.	Обідник	;	
МОН	України.	–	Вінниця	:	ВДТУ,	2001.	–	124	с.	–	75	пр.

11.	 ЕОМ	 і	 мікропроцесорні	 системи	 [електронний	 ресурс]	 :	 навчальний	 посібник	 /	
А.	М.	Пєтух,	Д.	Т.	Обідник	;	ВНТУ.	–	Електрон.	текстові	дані.	–	Вінниця	:	ВДТУ,	2001.	
–	Локальна	мережа	НТБ	ВНТУ.
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13.	Обробка	сигналів	:	навчальний	посібник	/	В.	П.	Майданюк,	А.	М.	Пєтух	;	ВНТУ.	–	
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15.	Прикладна	теорія	цифрових	автоматів	:	навчальний	посібник.	Ч.	1	/	А.	М.	Пєтух,	
В.	В.	Войтко	;	МОН	України.	–	Вінниця	:	ВДТУ,	2001.	–	76	с.	–	75	пр.
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23.	Мережі	ЕОМ	 :	лабораторний	практикум	 /	А.	М.	Пєтух,	В.	В.	Войтко,	С.	В.	Бевз,	
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ВДТУ,	 2003.	 –	 Режим	 доступу:	 http://lib.vntu.lan/documents/000084.pdf,	 локальна	
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трон.	 текстові	 дані.	 –	 Вінниця	 :	 ВНТУ,	 2011.	 –	 Режим	 доступу:	 http://lib.vntu.lan/
documents/000750.pdf,	локальна	мережа	НТБ	ВНТУ.
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D.	 I.	 Katyelnikov	 //	 Оптико-електронні	 інформаційно-енергетичні	 технології.	 –	
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34.	Автоматизована	система	підтримки	групових	рішень	/	А.	М.	Пєтух,	В.	В.	Войтко,	
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інженерія.	–	2008.	–	№		1(11).	–	С.	218-228.
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48.	Микромакетный	микропроцессорный	комплект	обучения	и	разработки	/	А.	М.	Пе-
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