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Випускник  
факультету автоматики  
(1980)

Доцент кафедри 
інформаційних систем та мереж 
Інституту комп’ютерних наук 
та інформаційних технологій 
Національного університету 
«Львівська політехніка»

Народився 1 листопада 1957 р. у с. Красноставці 
Снятинського району Івано-Франківської 
області в сім’ї вчителів. Батьки, Михайло 

Миколайович та світлої пам’яті Василина Миколаївна, 
змалечку навчали його чесності, справедливості та 
працелюбності.

У 1975 р. з відзнакою закінчив школу і вступив на 
факультет автоматики Львівської політехніки, з якою, 
зрештою, пов’язав увесь свій життєвий шлях. З 1975 до 
1980 р. Микола Михайлович навчався у ЛПІ за спеціаль-
ністю «Автоматизовані системи управління», здобувши 
кваліфікацію інженера-системотехніка. Відмінне нав-
чання поєднував із науковою та громадською роботою: 
був старостою групи, брав участь у студентських олімпі-
адах, конкурсах, конференціях, де посідав призові місця. 
В 1980 р. став переможцем республіканського конкурсу 
студентських наукових робіт (керівник — канд. техн. 
наук Л. О. Лукащук), нагороджений дипломом І ступеня 
Міністерства вищої освіти України.

Після закінчення навчання працював на посадах ла-
боранта, інженера, наукового співробітника, старшого 
викладача, доцента, заступника декана по роботі з іно-
земними студентами, завідувача відділу комп’ютерних 
видавничих систем Львівської політехніки. У 1995 р. під 
керівництвом чл.-кор. АН України, проф. О. О. Стогнія 
захистив кандидатську дисертацію в Інституті при-
кладної інформатики (м. Київ), а в 1996 р. отримав 
вчене звання доцента.

Микола Проданюк займався науково-дослідною 
та навчально-методичною роботою в галузі інтелек-
туальних інформаційних систем, систем баз даних 
і знань, комп’ютерних видавничих систем, реалізував 
низку цікавих проектів. Запропонував підхід удоско-
налення процесів автоматизованого проектування для 
складних інформаційних об’єктів: баз даних, видань, 
реклами на основі технології інженерії знань. Розробив 
концепцію комп’ютерного видавництва, архітектуру, 
принципи побудови та функціонування комп’ютерних 
видавничих систем, АІС для видавництв і бібліотек, 
прототипи експертних систем для проектування баз 
даних, видань і реклами.

У 1989–2002 рр. М. М. Проданюк зініціював ство-
рення на кафедрі АСУ спеціальності «Технологія 

автоматизованої обробки текстової та графічної ін-
формації», провів організаційну й методичну роботу 
з підготовки фахівців та ліцензування спеціальності 
в МОН України. У 1998 р. на основі цього був ство-
рений базовий напрям «Видавнича та поліграфічна 
справа», а у 2012 р. — кафедра інформаційних 
технологій видавничої справи. Також брав участь 
у створенні університетського видавництва (1993), де 
до 1998 р. працював завідувачем відділу комп’ютерних 
видавничих систем.

Микола Михайлович підготував і провів цикли 
лекційних і лабораторних занять із 17 навчальних 
дисциплін: «Бази даних та знань», «Проектування 
комп’ютерних видавничих систем», «Основи авто-
матизованої обробки текстової та графічної інфор-
мації», «Проектування систем штучного інтелекту», 
«Експертні системи», «Логічне програмування» та ін. 
Був членом ДЕК та Вченої ради інституту.

У 1999–2002 рр. навчався в докторантурі НУ 
«Львівська політехніка». За темою досліджень опу-
блікував 55 друкованих праць, навчальний посібник 
і монографію, взяв участь у 35 міжнародних і на-
ціональних наукових конференціях у Грузії, Естонії, 
Польщі, Словенії, Угорщині, Німеччині, Швеції.

З 1998 до 2007 р. за сумісництвом працював 
керівником інформаційно-аналітичного департа-
менту компанії «Західтранскордон» і консорціуму 
«Трансмагістраль», був учасником реалізації першого 
в Україні проекту в галузі транспортної інфраструк-
тури на концесійній основі. У 2002–2005 рр. — член ке-
рівного комітету Європейської асоціації концесіонерів 
ASECAP (м. Брюссель, Бельгія).

Теоретичні та практичні результати досліджень 
доц. М. М. Проданюка використані при розробці АІС 
дослідника з експертних систем ІНФОЕКСИС, прото-
типів ЕС для проектування та методичних матеріалів.

Микола Михайлович завжди ставив перед со-
бою високі та благородні цілі, щоб іти до них було 
цікаво й тепер, і в майбутньому. Його життєве кредо: 
«Мислити системно, бачити далеко і глибоко, щоб 
більше пізнати та зробити».

Разом із дружиною Іриною виховує трьох доньок: 
Оксану, Марічку й Анничку.
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