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ТИМкіВ  
дмитро Федорович
Випускник факультету 

автоматизації 
та напівпровідникової 

електроніки (1969)

Завідувач кафедри  інформатики 
Івано-Франківського 

національного технічного 
 університету нафти і газу

Народився 8 листопада 1945 р. у с. Діброва Калуського 
району Івано-Франківської області. Батьки, Федір 
Миколайович і Марія Олексіївна, були освіченими 

людьми і дбали про добру освіту для своїх дітей, а їх у сім’ї 
було семеро — три дочки та четверо синів.

Середню освіту Дмитро Тимків здобував у Дібровській 
початковій школі, пізніше — в Косівському дитячому бу-
динку. В 1964 р. закінчив Надвірнянську школу-інтернат 
і вступив до Львівського політехнічного інституту на фа-
культет автоматизації та напівпровідникової електроніки. 
Випускником Львівської політехніки Дмитро Федорович 
став у 1969 р., здобувши спеціальність «Математичні та 
лічильно-розв’язуючі прилади та пристрої». Після закін-
чення вишу до 1971 р. служив у чині лейтенанта 
в Далекосхідному військовому окрузі в м. Хабаровську.

З 1972 до 1973 р. Д. Ф. Тимків працював молодшим науко-
вим співробітником, а потім — керівником групи сектору 
автоматизації Калуського філіалу науково-дослідного секто-
ру Ленінградського наукового-дослідного інституту галургії.

З 1973 р. працює в Івано-Франківському інституті 
нафти і газу (нині Івано-Франківський національний уні-
верситет нафти і газу). Спершу був начальником обчис-
лювальних машин кафедри прикладної математики, 
пізніше — начальником обчислювального центру.

У 1987 р. Дмитро Федорович Тимків успішно захистив 
кандидатську дисертацію в Московському інституті наф-
ти і газу. В 1995 р. розпочав роботу на посаді доцента ка-
федри прикладної математики ІФНТУНГ, а у 1996 р. йому 
присвоєне вчене звання доцента. В 1999 р. захистив док-
торську дисертацію. У 2003 р. Д. Ф. Тимківу присвоєне вче-
не звання професора, а з 2004 р. він очолює кафедру 
інформатики ІФНТУНГ.

Дмитро Тимків — автор понад 300 наукових і мето-
дичних праць, зокрема восьми монографій, має три па-
тенти на винаходи.

Основні напрями наукової діяльності:
–  оптимізація режимів роботи складних газопроводів 

із пересіченим профілем траси;
–  математичне моделювання газотранспортних сис-

тем;
–  методи оптимізації під час очистки магістральних 

і промислових нафтогазопроводів;
–  аварійні режими роботи компресорних станцій;
–  оптимізація ремонтних робіт на магістральних газо-

проводах.
Одружений. Має сина та двох онуків.

ТОРБа 
андрій іванович
Випускник  
факультету 
автоматики  
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Директор  
енергетичного 
підприємства  
«КонТЕЦ»

Народився 1 вересня 1944 р. в с. Тамановичі 
Мостиського району Львівської області в селянській 
родині. Батько, Іван Теодорович (1899 р.н.), був до-

бровольцем Української Галицької Армії. На початку 30-х 
рр. він організував та очолив кооперативний рух, який став 
матеріальним підґрунтям для подальшого розвитку благо-
устрою, культури життя громадян, національної ідеї. Мати, 
Антоніна Григорівна (1901 р.н.), походила із заможної націо-
нально-свідомої родини.

У 1962 р. Андрій Іванович закінчив середню школу та 
вступив до Львівського ПТУ № 16, де навчався упродовж 
1962–1964 рр. З 1964 до 1971 р. працював електриком на 
львівських заводах «Кінескоп», «Електрон».

У 1968 р. А. І. Торба вступив до Львівського політехнічного 
інституту за спеціальністю «Автоматика і телемеханіка». 
Навчання завершив у 1974 р., здобувши фах інженера-елек-
трика. Як зазначає Андрій Іванович, навчальна програма 
передбачала вивчення найпередовіших технологій та дис-
циплін для якнайширшого розуміння тенденцій розвитку 
сучасної науки та техніки. Під час написання дипломної 
роботи він запропонував і запровадив нову технологію 
збирання приладу для роботи з космічною технікою.

У 1971–1975 рр. А. І. Торба працював інженером-електри-
ком львівського заводу «Біофізприлад», у 1981–1987 рр. — го-
ловним енергетиком ВО «Конвеєр». Координував розвиток 
і централізацію комплексу енергетичного й автомобільно-
кооперативного господарств житлового масиву м. Львова 
Рясне-1. З 1987 до 1990 р. обіймав посаду заступника керів-
ника енергетичного підприємства ВО «Електрон» (Рясне).

У 1990 р. Андрій Іванович був керівником координаційного 
центру з організації завершення проектно-виконавчих робіт 
і початку будівництва нового житлового району Львова — 
Нова Білогорща. У 1991–2007 рр. — директор вузлового 
енергетичного підприємства «КонТЕЦ» Ряснянського промис-
лово-житлового району м. Львова. А з 2007 р. А. І. Торба пра-
цює директором реорганізованого виробництва Дочірнього 
енергетичного підприємства «КонТЕЦ» ВАТ «Конвеєр».

На всіх заводах, де працював, Андрій Іванович Торба 
впроваджував, відповідно до потреб кожного підприєм-
ства, економічно обґрунтовану, самодостатню систему ро-
боти енергетичних господарств. Це сприяло налагодженню 
ефективної роботи та розбудові промислових підприємств.

Завдяки своїй ефективності й надійності, системи 
роботи енергетичних господарств підприємств, впрова-
джені Андрієм Івановичем, здобули заслужене визнання 
в колективах і відповідні відзнаки.




