
Y 2013 році університет, а 
також ряд працівників і 
студентів були відзначені 
державними, відомчими та інши

ми нагородами.
Наш ВНЗ отримав золоту ме

даль XVI Міжнародної виставки 
навчальних закладів «Сучасна 
освіта в Україні-2013» у номінації 
«Міжнародне співробітництво у га
лузі вищої освіти».

Під час четвертої Міжнародної 
виставки «Сучасні заклади освіти- 
2013» університет отримав дип
лом та золоту медаль у номінації 
«Управління і науково-методичний 
супровід інноваційного розвитку 
сучасних закладів освіти», а також 
сертифікат «Якість наукових пуб
лікацій» за показниками міжна
родної наукометричної бази даних 
SciVerse Scopus. Почесною гра
мотою «За особистий внесок у 
зміцнення освітнього потенціалу 
України» нагороджений ректор 
ТНТУ Ясній П.В.

Науково-педагогічні
працівники І
У 2013 р. стипендію Кабінету Мі

ністрів України для молодих учених 
отримували 2 стипендіати -  к.т.н., 
доц. ЛяшукО.Л, к.т.н. Ясній О.П.

Д.т.н., проф. Марущак П.О. отри
мував стипендію Верховної Ради 
України "Для найвидатніших моло
дих вчених".

Подяку Мережі п+і (Франція) отри
мав к.т.н., доц. Петрик М.Р 

Д.т.н., професору кафедри авто
матизації технологічних процесів 
Марущаку П.О. присвоєно вчене

звання професора. 20 науково- 
педагогічним працівникам при
своєно вчене звання доцента (у
2012 р .-  12): к.м.н. Курку Я.В., 
к.е.н. ПінякІ.Л., к.е.н. ШпиликС.В., 
к.т.н. Яснію О.П., к.е.н. ВинникТ.М., 
к.е.н. Мариненко Н.Ю., к.е.н. Мару- 
щакЛ.І., к.і.н. Полянському Ф.І., 
к.е.н. Фроленку Р.В., к.т.н. Хвостів- 
ському М.О., к.е.н. Кудлаку В.Я., 
к.е.н. Кужді Т.І., к.е.н. Паляниці В.А., 
к.т.н. Дзюрі В.О., к.е.н. Малюті Л.Я., 
к.т.н. Марціяшу О.М., к.т.н. Кіна- 
хуЯ.І., к.т.н. Окіпному І.Б., к.е.н. 
Фаловичу В.А., к.е.н. Юрик Н.Є.

За сумлінну творчу працю, ви
сокий професіоналізм, значний 
особистий внесок у розвиток віт
чизняної освіти і науки та з нагоди 
Дня науки Грамотою Тернопіль
ської ОДА нагороджені д.е.н., доц. 
ПанухникО.В., д.т.н., доц. Гевко 
Ів.Б., к.т.н., доц. Дзюра В.О., д.т.н., 
доц. Барановський В.М., д.т.н., 
доц. Стадник І.Я. Подяку голови 
Тернопільської ОДА отримав рек
тор д.т.н., проф. Ясній П.В.

За професіоналізм, значний осо
бистий внесок в розвиток вітчиз
няної освіти і науки та з нагоди Дня 
науки Грамотою Тернопільської 
обласної ради нагороджені д.е.н., 
проф. Кирич Н.Б., к.е.н., асист. 
Крамар І.Ю., ст. викл. Химич Г.П. 
Такою ж грамотою за вагомі здо
бутки в науковій діяльності та спів
праці з органами державної влади 
місцевого самоврядування наго
роджена зав. кафедри державно
го управління та економіки д.н.д.у., 
проф. Рудакевич М.І.

Подяку управління освіти і на
уки Тернопільської ОДА за актив

ну участь у підготовці та проведе
нні у грудні 2012 р. обласного від
критого конкурсу учнівської моло
ді з інф ормаційних технологій 
отримали ректор д.т.н., проф. 
Ясній П.В., к.т.н., доц. Цепенюк 
М.І., ст.викл.Дуда О.М., ст. викл. 
Хоміцький Б.В., асист. Маєвський
О.В.

Д.т.н., проф. Ясній П.В., ст. викл. 
Дуда О.М., ст. викл. Петрик О.Ю. 
отримали також Подяку управлі
ння освіти і науки Тернопільської 
ОДА за активну участь у підготов
ці та проведенні Всеукраїнського 
конкурсу юних інформатиків, ама- 
торів комп'ютерної техніки, що 
проводився у травні 2013 р.

З нагоди Дня міста перший про
ректор к.т.н., доц. Митник М.М. і
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декан факультету машинобудува
ння та харчових технологій к.т.н., 
доц. Лещук Р. Я. нагороджені від
знакою Тернопільської міської 
ради.

Ювілейною медаллю "1025 ро
ків хрещення Руси-України" наго
роджений декан електромеха
нічного факультету д.т.н., проф. 
АндрійчукВ. А.

Професор кафедри україно
знавства і ф ілософії к.і.н., доц. 
Герман О. М. удостоєний відзнаки 
Тернопільської міської ради "За 
особливий внесок у розвиток міс
та" 1-го ступеня та звання номінан- 
та конкурсу імені Володимира Лу- 
чаківського.

Подяку міського голови за висо
кий професіоналізм у роботі, ваго
мий внесок у формування, зміцне
ння і розвиток наукового потенціа
лу міста Тернополя та з нагоди про
ведення Дня науки отримали к.т.н., 
доц. Петрик М.Р, к.т.н., асист. Гу- 
рей В.І., к.т.н., доц. Васильків В.В.

З нагоди VII Всеукраїнського 
фестивалю науки за сумлінну пра
цю, професіоналізм, значний осо
бистий внесок в розвиток вітчиз
няної науки нагороджені грамота
ми д.т.н., проф. Пулька Ч.В., к.т.н., 
ст. викл. Мариненко С.Ю., к.т.н., 
доц. Нагорняк Г.С., к.т.н., асист. Ба- 
б'юкС.М., к.т.н., ст. викл. Шингера
H.Я., к.е.н., доц. Владимир О.М., 
к.т.н., доц. Михалик Д.М., к.е.н., 
ст.викл. Різник Н.М., к.е.н., доц. 
Співак С.М., к.е.н., асист. Сівчук
I.П., к.е.н., доц. ВинникТ.М., к.е.н., 
доц. Кіляр О.Р, к.е.н., доц. Гарма- 
тій Н.М., к.е.н., асист. Струтинська 
І.В., к.т.н., доц. Загородна Н.В.,

к.е.н., доц. Малюта Л.Я., к.т.н., 
доц. Вовк Ю.Я., к.е.н., доц. Паля
ниця В.А., к.т.н., доц. Брощак 1.1., 
к.т.н., доц. Стойко 1.1., к.е.н., асит. 
Мельник Л.М., к.е.н., доц. Юрик 
Н.Є., к.е.н., доц. Королюк Т.М., 
к.е.н., асист. Маркович І.Б., к.е.н., 
асист. Химич І.Г., к.т.н., асист. Бе
лякова І.В., к.т.н., доц. Марценко 
С.В., к.е.н., доц. Мариненко Н.Ю., 
к.т.н., доц. Яцишин В.В.

Диплом у II конкурсі наукових 
робіт молодих науковців та сту
дентів отримала к.е.н., доц. Вла
димир О.М. Грамотою за II місце в 
секції «Стратегія і тактика управ
ління в умовах нестабільності 
ринкової кон'юктури» X ювілейної 
Міжнародної науково-практичної 
конференції молодих вчених «Еко
номічний і соціальний розвиток 
України в XXI столітті: національ
на ідентичність та тенденції глоба
лізації» нагороджена к.е.н., асист. 
Струтинська І.В., за III місце в сек
ції "Світова економіка в XXI столі
тті -  трансформація геополітич- 
них інтересів, геоекономічні стра
тегії та проблеми наднаціональ
ного регулювання" -  к.е.н., асист. 
Маркович І.Б.

Ряд викладачів отримали сту
дентські відзнаки.

Грамоту від студентів факуль
тету економіки і підприємницької 
діяльності «Лектор року» отрима
ла к.е.н., доц. ВинникТ.М.

Від студентів факультету управ
ління і бізнесу отримали подяки за 
активну участь у розвитку профе
сійних здібностей студентів і зва
ння "Викладач-новатор" -  к.т.н., 
доц. Вовк Ю.Я., за вимогливість,

досвід, терпіння, людяність і зва
ння «Найтерпеливіший викла
дач»-к.е.н., доц. Малюта Л.Я., за 
вимогливість, досвід, терпіння та 
людяність і звання «Викладач- 
практик» -  к.е.н., доц. Паляниця 
В.А., «Викладач-хороший нас
трій» к.т.н., доц. Нагорняк Г.С.

Грамоти студентської ради і сту
дентського профкому універси
тету отримав декан факультету 
машинобудування та харчових 
технологій к.т.н., доц. Лещук РЯ. і 
кращі викладачі механіко-техно- 
логічного факультету: к.т.н., доц. 
Васильків В.В. -з а  перемогу у но
мінації “Найвимогливіший вик
ладач” , в.о. декана МТФ к.т.н., 
доц. Левкович М.Г. -  «За вагомий 
вклад у розвиток студентського 
самоврядування», к.т.н., проф. 
Кривий П.Д. -  «Викладач-настав-
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ВИСОКІ ТЕХНОІ
6-а Міжнародна спеціалізована виставка 1 

15-17 жовтня 2013 р.

ДИПЛОМ
За активну участь у 

Міжнародній спеціалізованій вистаАді 
«ВИСОКІ ТЕХНОЛОГІЇ - 2013.»”

нагороджується

Тернопільський національ 
технічний університет імезау 

Пулюя

Президент
Національної академії 
академік НАН України

Головний вчений секретар 
Національної академії наук У країн 
академік НАН України LsO * Г В.Ф. М
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ник», к.т.н., доц. Матвійчук А.В. -  
«Найсправедливіший викладач».

За участь у підготовці й прове
денні Африканського молодіж
ного самміту Нігерійської асоціа
ції студентів отримали сертифіка
ти зав. каф. української та інозем
них мов к.психол.н, доц. Кухарсь
ка В.Б., заст. декана ФРІ к.е.н., 
асист. Крамар І.Ю., к.е.н., доц. Ма- 
риненко Н.Ю.

Від студентів факультету по ро
боті з іноземними студентами отри
мали грамоти проректор з науко- 
во-педагогічної роботи к.т.н., доц. 
Дячук С.Ф., декан ФРІ к.ф.-м.н., 
доц. Ковалюк Б.П., заст. декана 
ФРІ к.е.н., асист. Крамар І.Ю., к.ф.- 
м.н., доц. Муль О.В., к.е.н., доц. 
Мариненко Н.Ю.

Сертифікат учасника зимової 
школи для викладачів англійської 
мови як іноземної «Мотивація та 
стимули: практичні поради для 
роботи в аудиторії», що прово
дилася за сприяння Посольства 
США в Україні, отримала зав. каф. 
укра їнсько ї та іноземних мов 
к.психол.н, доц. Кухарська В.Б.

За підготовку команд, що посіли
1 і 3 місця у 1 етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з програ
мування отримали сертифікати 
асистент Бревус В.М. і ст. викл. 
кафедри комп'ютерних систем та 
мереж Петрик О.Ю.

За активну організаційно-спор- 
тивну роботу серед студентів фа
культету та успішний виступ збір
ної команди у Спартакіаді першо
курсників та у Спартакіаді серед 
факультетів університету наго

роджені грамотами в.о. декана 
механіко-технологічного факуль
тету к.т.н., доц. Левкович М.Г. і 
заступник декана електромеха
нічного факультету к.т.н., доц. 
ОробчукБ.Я.

Оргкомітет Всеукраїнської сту
дентської олімпіади з електро
техніки, що проходила в Націо
нальному технічному університет 
"Харківський політехнічний уні
верситет", оголосив подяку викла
дачу к.т.н., доц. Куземко Н.А. за 
участь і підготовку студентів до 
олімпіади. К.т.н., доц. Крамар Г.М. 
отримала грамоту оргкомітету 
Всеукраїнської студентської олім- 
піади з прикладного матеріало
знавства, що відбулася у Львівсь
кій політехніці.

Подяку Всеукраїнського центру 
позашкільної освіти за проведе
ння конкурсу юних програмістів, 
плідну працю та відмінну органі
зацію роботи жюрі отримав к.т.н., 
доц. Гладьо Ю.Б, подяку обласно
го комунального музею Б.Лепкого 
(м.Бережани)за вагомий внесоку 
дослідження життя і творчості 
Б.Лепкого -  к.філол.н., доц. Гав- 
Д и д а Н . І .

Студенти

За значні успіхи в науковій ро
боті та навчанні у 2013 р. студент 
Лендирук Петро отримував сти
пендію Верховної Ради України, 6 
студентів -  стипендію Президен
та України -  Штокало Марія, Лі- 
бусь Тетяна, ІІІемлей Ірина, Мит- 
никУляна, Рибачок Оксана, Бобик

Максим, 4 студенти -  стипендію 
голови Тернопільської обласної 
державної адміністрації для обда
рованих студентів з числа інва
лідів-Вербицький Ігор, Дендевич 
Володимир, ДопикУляна, 10 сту
дентів -  стипендію імені Івана Пу- 
люя, яка встановлена вченою ра
дою університету -  Штокало Ма
рія, Бойчук Андрій, Бурмака Віта
лій, МитникУляна, Дзяйло Ва
силь, Грицай Юрій, Головчинська 
Юлія, Мартинович Юлія, Грици- 
шин Ірина, Твердохліб Ольга.

З нагоди Дня науки грамотою 
обласної державної адміністрації 
нагороджено студента гр. МБ 41 
Бойчука А.

Студент гр. СІ-42 Вітрук І. наго
роджений грамотою міжнародної 
олімпіади за II місце зі спеціаль
ності «Інформаційні технології 
(науковий керівник-ст.викл. Ло
бур Т.Б.)

Студентка гр. ЕМм-51 ЮнікТ. 
нагороджена дипломом II ступеня 
за результатами II етапу Всеукра
їнської студентської олімпіади зі 
спеціальності «Енергоменедж- 
мент» (науковий кер івник-д.т.н., 
доц. Тарасенко М.Г.).

Студент Миць В. нагороджений 
дипломом III ступеня за результа
тами II етапу Всеукраїнської сту
дентської олімпіади зі спеціаль
ності „Машини та обладнання 
сільськогосподарського вироб
ництва”

Студент Жук В. нагороджений 
дипломом III ступеня за результа
тами II етапу Всеукраїнської сту
дентської олімпіади зі спеціаль



ності „Зварювання» (науковий ке
р івник-д.т.н., проф. Пулька Ч.В.).

Студенти гр. МБм-51 Рибачок О. 
і Бобик М. нагороджені дипломом 
III ступеня за результатами кон
курсу наукових робіт у галузі наук 
«Машинознавство» (науковий ке
рівник- к.т.н., доц. КовальчукЯ.О.).

Студент гр.ХОм-51 ЦапякО. на
городжений дипломом III ступеня 
за результатами конкурсу науко
вих робіт у галузі наук «Обладна
ння харчових виробництв».

Команди студентів факультету 
комп'ютерно-інформаційних сис
тем та програмної інженерії і Збо
рі вського коледжу ТНТУ здобула 
перемогу у західному регіоні VI 
Міжнародної олімпіади у сфері 
інформаційних технологій для сту
дентів вищих навчальних закладів
І-М рівнів акредитації «ІТ-Планета 
2012/13» (ІТ-Олімпіада)у м. Чер
нівці.

За результатами фіналу VII Все
українського конкурсу (відкритий 
захист наукових проектів) «Про
ф есіонали майбутнього» сту
дентська команда університету 
виборола II місце. Конкурс прове
дений під егідою М іністерства 
освіти і науки України й оператора 
мобільного зв'язку МТС.

За результатами національного 
фіналу VI Міжнародної олімпіади 
у сфері інформаційних технологій 
для студентів вищих навчальних 
закладів (-IV рівнів акредитації 
«ІТ-Планета 2012/13» (ІТ-Олімпі- 
ада), що відбувся 12 квітня у Хар
кові, студенти факультету комп'ю- 
терно-інформаційних систем та 
програмної інженерії ТНТУ пока-

І

зали високі результати та прой
шли у національний тур. Студент 
гр.СІ-42 Ігор Вітрук посів друге 
місце у конкурсі “Протоколи, сер
віси та обладнання”, а студент тієї 
ж групи Вадим Слободянюк-чет
верте місце у конкурсі “Адміністру
вання Linux”.

У міжнародному фіналі, де для 
вирішального змагання зібрались 
кращі учасники з Росії, України, 
Казахстану та Білорусі наша ко
манда продовжила успішні висту
пи. Зокрема ст. гр. СН-31 Євген 
Жбанов посів 3-тє місце у конкурсі 
«Web-дизайн».

Перемогу і третє місце серед 25 
команд здобули команди універ
ситету TNTU_FIS_ Avengers у 
складі Олега Максимця, Наталі 
Мороз, Оксани Цушко, Антона 
Яворського, (тренер Бревус Віта
лій) і TNTU_SE TNTU_SE у складі 
Віталія Назарчука, Віктора Кіфе- 
ра, Дмитра Чеверди (тренер Пет- 
рик Оксана) у І етапі Всеукраїнсь
кої студентської олімпіади з прог
рамування у Тернопільській об
ласті. Команда TNTU_FIS_Aven- 
gers здобула право змагатися у 
фіналі другої ліги Всеукраїнської 
студентської олімпіади з програ
мування.

Переможцями І етапу XIV Між
народного конкурсу з української 
мови імені Петра Яцика стали сту
денти гр. СП-21 Віктор Кіфер і ст. 
гр. ЕС-31 Сергій Сукманюк, друге 
місце посіли ст.гр.СБ-21 Сергій 
Труш і ст.гр.СП-31 Андрій Хемій, 
третє-ст.гр.СП-21 Іван Радень
кий і ст.гр. СН-31 Марія Шклярук.

За підсумками обласного кон

курсу «Студент року-2013» п'яте
ро студентів нашого університету 
стали призерами:

■ Грушицький Олег -  І місце у 
номінації «Молода генерація»

■ Вархолік Мар'ян -  II місце у 
номінації «Митець»

■ Гетун Д іана -II місце у номіна
ції «Профактивіст»

■ Рибачок Оксана — II місце у но
мінації «Науковець»

■ Чекрій Андрій — III місце у но
мінації «Спорт»

Компанія агрохолдинг «Мрія» 
нагородила почесною грамотою 
та заохочувавальним подарунком 
(накопичувач інформації USB Flash 
Drive 8GB) студента групи ХСм-51 
Бурія Йосифа за участь у Всеукра
їнському конкурсі «Кращий сту
дент напрямку «Процеси, машини 
та обладнання агропромислового 
виробництва». Із двох сотень сту
дентів Йосиф Бурій увійшов до 
групи із 17-ти лідерів. Хлопець за
прошений взяти участь у позакон- 
курсному відборі до Української 
аграрної школи -  освітньої ініціати 
агрохолдингу «Мрія».

Переможцями регіонального 
етапу Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий студент України» стали 
студенти нашого університету -  в 
номінації «Кращий студент -  ми
тець» перемогла Козбур Ірина (гр. 
ЕМ м-51), в ном інації «Кращий 
студент -  глядацьких симпатій» -  
Соболівська Наталя (гр.ЕТ-22).

Гран-прі третього міського фо- 
токонкурсу «З Україною в серці!» 
у старш ій в іков ій  категор ії за 
роботу «Місток» отримав студент 
гр.МІ-33 Дмитро Ващенко.
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