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ПОЛТАВСЬКИЙ
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ІМЕНІ В. Г. КОРОЛЕНКА

Випускник 
фізико-математичного  
факультету (1978)

Завідувач кафедри комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій 
управління Черкаського державного 
технологічного університету.
Доктор педагогічних наук, кандидат 
фізико-математичних наук, професор

ТРИУС 
Юрій 

Васильович

Народився 14 вересня 1957 р. в с. Барабаш Хасан-
ського району Приморського краю (Російська 
Федерація) в  сім’ї військовослужбовця Василя 

Івановича та вчительки Віри Микитівни Триусів.
У 1974  р. вступив на фізмат Уссурійського державного 

педагогічного інституту, а в 1976 р. перевівся на третій курс 
фізико-математичного факультету Полтавського педагогіч-
ного інституту імені В. Г. Короленка, який із відзнакою закін-
чив у 1978 р.

Юрій Васильович вважає, що ПНПУ ім. В. Г. Короленка 
відкрив для нього горизонти науки. Яскраві спогади залиши-
ли по собі також педагогічна практика в  школі-інтернаті 
ім. А. С. Макаренка (с. Ковалівка), участь у спортивних зма-
ганнях та у  ВІА «Щасливий четвер». Фізмат ПНПУ 
ім.  В.  Г.  Ко роленка закінчила також молодша сестра Юрія 
Васи льовича Тетяна Василівна Триус (Беднюкова) .

Після закінчення інституту Юрій Триус працював учите-
лем математики середньої школи № 8 м. Кременчука. З 1980 р. 
був асистентом кафедри математичного аналізу Полтавського 
державного педагогічного інституту ім. В.  Г.  Короленка, 
а в 1983–1986 рр. — аспірантом Київського державного педа-
гогічного інституту імені О.  М.  Горького. З  1986  р. 
Ю. В. Триус — асистент, старший викладач кафедри матема-
тичного аналізу ПДПІ. З 1988 р. працював старшим виклада-
чем, доцентом кафедри алгебри та обчислювальної матема-
тики Черкаського державного педагогічного інституту, 
а  з  1996  р.  — проректором з  навчальної роботи ЧДПУ. 
В  2001–2005  рр. був старшим науковим співробітником 
кафедри математичного і програмного забезпечення автома-
тизованих систем, доцентом кафедри прикладної математи-
ки Черкаського державного університету імені Богдана 
Хмельницького (з 2003 р. — Черкаський національний уні-
верситет імені Богдана Хмельницького (ЧНУ)). З березня до 
травня 2005 р. виконував обов’язки ректора ЧНУ.

З 2005  р. Юрій Васильович Триус був проректором 
з навчальної роботи, а в 2006–2007 рр. — проректором з науково-
методичної роботи та інформатизації ЧНУ ім. Б. Хмельницького. 
З  2007 до 2008  р. був проректором із навчально-методичної 
роботи ПВНЗ «Європейський університет» (м. Київ).

З 2008 р. й донині працює в Черкаському державному тех-
нологічному університеті на посаді професора кафедри 
комп’ютерних технологій, а з 2012 р. — завідувача цієї кафе-
дри, а з 2014 р. — на посаді завідувача кафедри косп’ютерних 
наук та інформаційних технологій управління.

В 1987  р. Юрій Васильович захистив кандидатську 
дисертацію з  фізико-математичних наук, а  у  2005  р.  — 
докторську дисертацію з  педагогічних наук. Є автором 
і  співавтором 175 наукових і  навчально-методичних 
праць, зокрема чотирьох монографій та шести навчаль-
них і методичних посібників для ВНЗ.

У сфері наукових інтересів професора Юрія Триуса роз-
робка методів і  засобів розв’язування оптимізаційних 
задач та їх застосування в різних сферах людської діяльнос-
ті; розробка й  застосування моделей і  методів прийняття 
рішень в  інтелектуальних системах; створення інформа-
ційних технологій управління ВНЗ; розробка моделей, 
методів, технологій і засобів електронного навчання; роз-
робка та впровадження комп’ютерно орієнтованих систем 
навчання математичних та інформаційних дисциплін.

Він викладає математичну логіку і теорію алгоритмів, 
методи оптимізації і дослідження операцій, теорію прий-
няття рішень, методи еволюційного моделювання в  еко-
номіці, нечіткі моделі і  методи в  системах прийняття 
рішень, штучні нейронні мережі в комерції та бізнесі.

Юрій Васильович є науковим керівником 10 аспірантів, 
здобувачів і  докторантів з  технічних і  педагогічних наук, 
керував науково-дослідною роботою учнів-членів МАН. 
Брав участь в  організації та проведенні всеукраїнських 
олiмпiад з  iнформатики, конкурсів-захистів науково-
дослідних робіт учнів-членів МАН, багатьох всеукраїн-
ських і міжнародних наукових конференцій. Член спеціалі-
зованих вчених рад Національного педагогічного універси-
тету ім. М.  П.  Драгоманова та Інституту інформаційних 
технологій і засобів навчання НАПН України, редакційних 
колегій низки університетських часописів.

Був одним із організаторів та очільником у  1997–
2002  рр. черкаського осередку Наукового товариства 
імені Т. Шевченка.

Відмінник освіти України (1996). Нагороджений Почесною 
грамотою Міністерства освіти і науки України (2001), подя-
кою Асоціації навчальних закладів приватної форми власнос-
ті (2007), почесними грамотами ЧДТУ (2010, 2012).

Юрій Васильович Триус захоплюється спортом, теа-
тром та музикою, грає на гітарі, пише вірші й авторські 
пісні. Життєве кредо Юрія Васильовича: «Щасливий не 
той хто не має проблем, а  той хто вміє їх вирі
шувати».

Має дружину Тетяну і двох синів — Віталія та Олеся.
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