
Результати діяльності університету за 2012 рік

У 2012 році університет, а також 
ряд працівників та студентів універ
ситету були відзначені державними, 
відомчими та іншими нагородами.

Наш університет отримав золоту 
медаль XV ювілейної Міжнародної 
виставки навчальних закладів «Су
часна освіта в Україні —  2012», у но
мінації «Інновації в управлінні осві
тою, навчальними закладами та їх 
впровадження» та став бронзовим 
призером у номінації «Інтеграція 
української освіти у європейський і 
світовий освітній простір».

Під час Третьої Міжнародної ви
ставки «Сучасні заклади освіти —  
2012» у номінації «Діяльність вищого 
навчального закладу з підвищення 
якості підготовки фахівців» універ
ситет нагороджений золотою медал
лю. Почесною грамотою за плідну 
організаторську діяльність з підви
щення якості національної освіти на
городжений ректор ТНТУ Ясній П. В. 
Дипломами за плідну науково- 
педагогічну діяльність з інновацій
ної модернізації освіти відзначені 
проректори Митник М. М., Рогатин- 
ський Р. М, Дячук С. Ф.

Науково-педагогічні
працівники

Указом Президента України від
18 травня 2012 року № 329/2012 
вперше в історії університету при
суджено Державну премію України в 
галузі науки і техніки 2011 року рек
тору Тернопільського національного 
технічного університету імені Івана 
Пулюя Яснію Петру Володимирови
чу та колективу авторів за цикл на
укових праць «Теорія і методи розра
хунку напруженого стану та міцності

НАГОРОДИ
твердих деформівних тіл з концен
траторами напружень».

Упродовж 2012 року працівники 
університету отримали ряд грантів 
від міжнародних та українських ор
ганізацій.

Переможцем престижного міжна
родного конкурсу спільних науково- 
дослідних проектів в рамках Програ
ми спільних дій між Україною і Фран
цією в галузі науково-технологічного 
співробітництва «Дніпро» на період 
2013-2014 років стала команда на
уковців нашого університету, Уні
верситету Анрі Пуанкаре Нансі 1, Уні
верситету П'єра і Марії Кюрі Париж б 
(ESPCI Paris Tech) з проектом «Компе- 
титивна дифузія газів в твердих по
ристих тілах» («Diffusion Competitive 
de Gaz dans un Solide Poreux: imagerie 
RMN et Moderation»). Співкерів- 
ники проекту —  Михайло Петрик 
(ТНТУ ім. I. Пулюя) та Daniel Canet 
(I'Universite Henry Poincare Nancy 1).

Доцент кафедри комп'ютерних на
ук к.т.н. Загородна Н. В. —  за резуль
татами конкурсу коротко-термінових 
стипендій на проходження стажуван
ня в Національному дослідницькому 
інституті Франції в галузі інформати
ки та автоматики отримала грант по
сольства Франції в Україні.

Старший викладач кафедри укра
їнської та іноземних мов к.філол.н. 
Гавдида Н. І. виборола Міжнародний 
грант Канадського інституту україн
ських студій Альбертського універ
ситету на дослідження «Літературно- 
малярський дискурс творчості Б. Леп- 
кого» та отримала нагороду студен
тів факультету по роботі з іноземни
ми студентами Individual Recognition 
Award.

Професор кафедри комп'ютерних

наук д.т.н. Карпінський М. П. нагоро
джений Медаллю Комісії національ
ної освіти Міністерства національної 
освіти (Республіка Польща).

Професор кафедри автоматизації 
технологічних процесів і виробництв 
д.т.н. Марущак П. О. отримав Грант на 
проведення наукових досліджень на 
тему «Діагностування коалесценції 
тріщинуватих дисипативних струк
тур на основі підходів мезомехані- 
ки». Павло Орестович —  стипендіат 
стипендії Кабінету Міністрів України 
та іменної стипендії Верховної Ради 
України.

У 2012 році науково-педагогічні 
працівники університету були відзна
чені державними, відомчими нагоро
дами, відзнаками галузевих академій 
та інших університетів.

За багаторічну сумлінну працю, 
вагомий особистий внесок у підго
товку висококваліфікованих спеціа
лістів та плідну науково-педагогічну 
діяльність професору кафедри украї
нознавства та філософії к.філ.н. Лоба- 
су В. В. призначено довічну стипен
дію Президента України, а завідувачу 
кафедри автоматизаціїтехнологічних 
процесів і виробництв к.т.н., проф. 
Процю Я. І. —  стипендію Президента 
України видатним діячам освіти.

В лютому 2012 року Премією На
ціональної академії наук України для 
молодих вчених за кращу наукову 
роботу «Діагностика механізмів руй
нування високонавантажених еле
ментів конструкцій» Президією НАН 
України нагороджено д.т.н. Маруща- 
ка П. О., к.т.н. Окіпного І. Б. та асистен
та Сорочака А. П.

У 2012 р. за багаторічну сумлінну 
працю, плідну педагогічну діяльність 
та досягнуті успіхи у справі навчання
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і виховання підростаючого поколін
ня Почесною грамотою Міністерства 
освіти і науки України нагороджено 
старшого викладача кафедри тех
нології і обладнання зварювального 
виробництва Окіпного І. Б. і старшо
го викладача кафедри технології ма
шинобудування та автомобілів Дзю- 
ру В. О.

За активну участь у «Форумі мо
лодих новаторів —  2012» Грамотою 
МОНМС України нагороджена асис
тент кафедри менеджменту підпри
ємницької діяльності Владимир О. М.

Згідно розпорядження голо
ви Тернопільської ОДА відзнакою 
«Честь і слава Тернопільщини» III сту
пеня нагороджені ректор універси
тету Ясній П. В., зав. кафедри менедж
менту підприємницької діяльності 
д.е.н., проф. Андрушків Б. М., профе
сор кафедри автоматизації техноло
гічних процесів і виробництв д.т.н. 
Марущак П. О. та доцент кафедри 
технології і обладнання зварюваль
ного виробництва к.т.н. Окіпний І. Б.

За багаторічну сумлінну працю та 
активну участь у загальнодержавній 
виставковій акції «Барвиста Україна» 
головою Тернопільської ОДА ого
лошено подяку ректору Тернопіль
ського національного технічного уні
верситету ім. Івана Пулюя Яснію П. В. 
та керівникові Наукового парку 
«Інноваційно-інвестиційний кластер 
Тернопілля» Химичу Г. П.

Грамотою Тернопільської об
ласної ради за вагому наукову ді
яльність, значний внесок у розвиток 
українського Нобелівського руху та 
з нагоди 70-річчя від дня народжен
ня нагороджений професор кафедри 
кафедри українознавства та філосо
фії к.філ.н. Ніконенко В. М.

У 2012 році за ініціативи місько
го голови Сергія Надала у Тернопо
лі запровадили Щорічний міський

конкурс імені Володимира Лучаков- 
ського, який відбувся у двох номіна
ціях: «Вклад в історію» та «Майбутнє 
створюється сьогодні». У першій від
значили тих, які найбільше вплинули 
на розвиток міста. У другій —  хто до
клав вагомих зусиль до інноваційно
го технологічного, суспільного, куль
турного розвитку Тернополя. Серед 
номінантів були перший ректор уні
верситету, професор Шаблій О. М. 
(номінація «Вклад в історію») та чин
ний ректор професор Ясній П. В. (но
мінація «Майбутнє створюється сьо
годні»).

Завідувачу кафедри конструюван
ня верстатів, інструментів та машин 
д.т.н., проф. Луціву І. В. присвоєно 
звання Почесного професора Дон
баської машинобудівної академії та 
нагороджено медаллю «20 років Ака
демії наук вищої освіти України».

Завідувач кафедри фізики к.ф.- 
м.н., доц. Скоренький Ю. Л. отримав 
Подяку НТУУ «КПІ» за грунтовну під
готовку учасника конкурсу «ІтеІ- 
Техно Україна 2012» національного 
етапу міжнародного конкурсу ІпїеІ 
ІБЕР 14-17 лютого 2012 р.

Дипломом Інженерної академії 
України за вагомий особистий вне
сок у розвиток науки, техніки та ін
женерної справи й з нагоди 20-річчя 
Інженерної академії України нагоро
джений доцент кафедри технології 
машинобудування та автомобілів 
к.т.н., доц. Дичковський М. Г.

Грамотами Академії економічних 
наук України до 10 річниці кафедри 
менеджменту підприємницькоїдіяль- 
ності за значні здобутки в науково- 
педагогічній діяльності нагородже
ні декан ФБВ к.е.н., доц. Дудкін П. Д., 
к.т.н., доц. Стойко 1.1., асистент Влади
мир О. М.

Орденом Князя Острозького на
городжена вчений секретар універ

ситету, доцент кафедри будівельної 
механіки к.т.н., доц. Крамар Г. М.

З нагоди Дня науки в Україні ого
лошено подяки кращим науковцям 
університету декану ФРК к.т.н., доц. 
Яськіву В. І., к.т.н., доц. Васил ьківу В. В., 
ст. викладачу Химичу Г. П.

За активну профспілкову діяль
ність Грамотою Тернопільської об
ласної організації профспілки праців
ників освіти і науки України нагоро
джений старший викладач кафедри 
фізичної культури і спорту Надозір- 
ний Я. П.

Протягом 2012 року шестеро спів
робітників вузу отримували стипен
дію Кабінету Міністрів України для 
молодих учених —  д.т.н., доц. Мару
щак П. О., к.т.н., доц. Васильків В. В., 
к.ф.-м.н., доц. Крамар О. І., к.т.н., доц. 
Ляшук О. Л., к.т.н., доц. Ясній О. П., 
к.т.н. Окіпний І. Б.,

У 2012 році д.т.н. професору кафе
дри обладнання харчових технологій 
Вітенько Т. М. присвоєно вчене зван
ня професора, дванадцяти науково- 
педагогічним працівникам присвоє
но вчене звання доцента (у 2011 ро
ці —  16) —  к.т.н. Бачинському М. В., 
к.т.н. Бейко Л., к.е.н. Борисовій Т. М., 
к.філол.н. Вовк І. Р., к.е.н. Голді Н. М., 
к.т.н. Круку В. В., к.т.н. Мельнічук О. €., 
к.психол.н. Моначин І. Л., к.т.н. Ороб- 
чуку Б. Я., к.пед.н. Салуку І. А., к.е.н. 
Семенюк С. Б., к.філол.н. Федак С. А, 
вперше в історії університету звання 
старшого наукового співробітника 
присвоєно Погайдак О. Б.

Студенти
За значні успіхи у навчанні та на

уковій роботі у 2012 р. студент Кру- 
шельницький Роман Чеславович 
отримував стипендію Президента 
України, студент Джула Віктор Богда
нович —  академічну стипендію Кабі
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нету Міністрів України, студентка Го- 
рощак Ірина Петрівна —  іменну сти
пендію імені Грушевського, студент
ка Заверуха Олена Олегівна —  ака
демічну стипендію Кабінету Міністрів 
України для обдарованих студентів з 
числа інвалідів, а студенти Вербиць- 
кий Ігор Володимирович, Дендевич 
Володимир Богданович і Допик Уля- 
на Ярославівна —  стипендії голови 
Тернопільської ОДА для обдарова
них студентів з числа інвалідів.

Обласну премію Івана Пулюя (но
мінація фізика) здобув студент До- 
вбуш Тарас Анатолійович.

За значні успіхи в науковій робо
ті та навчанні стипендію ім. І. Пулюя 
отримували у 2012 студенти Радик 
Марія Дмитрівна, Вітрук Роман Ві
кторович, Довбуш Тарас Анатолійо
вич, Джула Віктор Богданович, Лиса 
Наталія Василівна, Крушельницький 
Роман Чеславович, Штокало Марія 
Олегівна, Грушицький Олег Мирос
лавович, Кушнір Сергій Григорович.

Студенти гр. МБ-51 Рибачок О. та 
Бобик М. отримували стипендію ТОВ 
«Тернопільбуд».

Студент Довбуш Тарас Анатолі
йович нагороджений грамотою за І 
місце за результатами II етапу Всеу
країнської студентської олімпіади з 
дисципліну «Опір матеріалів».

Студент Миць Василь Ігорович на
городжений Дипломом II ступеня за 
результатами II етапу Всеукраїнської 
студентської олімпіади із спеціаль
ності «Машини та обладнання сіль
ськогосподарського виробництва».

Студент Цап'як Олексій Сергійо
вич нагороджений Дипломом II сту
пеня за результатами II етапу Всеу
країнської студентської олімпіади із 
спеціальності «Обладнання перероб
них і харчових виробництв».

Крім того, у рамках II етапу Всеу
країнської студентської олімпіади із

спеціальності «Обладнання перероб
них і харчових виробництв» відбули
ся конкурси дипломних проектів, де 
студент В. Камінко здобув II місце у 
конкурсі дипломних робіт ОКР «Бака
лавр», студентка Т. Цюця к здобула II 
місце у конкурсі дипломних проектів 
ОКР «Спеціаліст», студентка Н. Войт- 
ків —  II місце у конкурсі магістер
ських робіт науково-дослідницького 
спрямування, а студент С. Яроцик
—  III місце у конкурсі магістерських 
робіт науково-практичного спряму
вання.

Студент Литвин Петро Петрович 
нагороджений Дипломом III ступеня 
за результатами II етапу Всеукраїн
ської студентської олімпіади із спе
ціальності «Транспортні технології 
та засоби в агропромисловому комп
лексі».

Команда університету у складі Ро
мана Вітрука, Богдана Орлова, Ігоря 
Кордяка за результатами II етапу Все

української студентської олімпіади з 
програмування потрапила у наступ
ний етап змагань.

Студент Юкало Андрій Володи
мирович нагороджений грамотою 
за високі результати виконання тес
тового завдання у II етапі Всеукраїн
ської студентської олімпіади з напря
му підготовки «Харчові технології та 
інженерія».

Студент Литвин Петро Петрович 
нагороджений дипломом за І місце у 
Всеукраїнській студентській науково- 
практичній конференції «Досягнення 
та перспективи галузі сільськогоспо
дарського виробництва».

За результатами II туру Всеукраїн
ського конкурсу студентських науко
вих робіт:

—  Кпендій Володимир Миколайо
вич нагороджений дипломом І ступе
ня (галузь наук «Машинознавство»);

—  Довбуш Тарас Анатолійович 
нагороджений дипломом І ступеня
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(галузь наук «Машини та засоби ме
ханізації сільськогосподарського ви
робництва»);

—  Жук Василь Михайлович наго
роджений дипломом III ступеня (га
лузь наук «Зварювання»);

—  Левченко Євгенія Андріївна на
городжена дипломом III ступеня (га
лузь наук «Менеджмент»).

Під час проведення регіонально
го етапу Всеукраїнської конкурсної 
програми «Кращий студент України» 
обирали найкращих студентів. В но
мінації «Кращий студент-талант» пе
ремогла третьокурсниця факультету 
економіки і підприємницької діяль
ності Вікторія Дупак.

Студент третього курсу (група 
ІБМ-32) Бехруз Курбанов ізТаджикис- 
тану зайняв перше місце у конкурсі 
творчих робіт на Всеукраїнській сту
дентській олімпіаді з навчальної дис
ципліни «Українська мова як інозем
на». Керівник —  ст. викладач ка
федри української та іноземних 
мов, к.філол.н. Гавдида Н. І.

Студент нашого універси
тету Удех Точукву посів II місце 
на Олімпіаді з фізики та мате
матики серед іноземців в кате
горії «Студенти ВНЗ», а Даніель 
Сеюм та Сереке Окубу посіли 1 і
2 місця в категорії «Слухачі під
готовчих відділень для інозем
них громадян». Дипломами за 
участь у олімпіаді нагороджені 
Малонга Крайст, Патрік Бон- 
донга, Маконга Твіте Крістіан, 
Бенджамен Умба Муколай, Нгіта 
Каманга.

В очному етапі міжнародної 
олімпіади у сфері ІТ техноло
гій «ІТ-Планета 2011/2012» наш 
університет представляли сту
денти факультету комп'ютерно- 
інформаційних систем і про
грамної інженерії Вітрук Ро

ман (СП-31) і Слободянюк Вадим 
(СІ—32). Протягом 4-х годин учасники 
розв'язували практичні задачі і здо
були 2 місце в Західному регіоні та 7 
в Україні з «Адміністрування Windows 
Server 2008 R2» та 7 місце в Західному 
регіоні з Програмування Oracle Java 
Olympic».

Під час І етапу Всеукраїнської сту
дентської олімпіади з програмування 
друге місце посіла команда TNTU_SE 
у складі Романа Вітрук, Богдана Орло
ва та Ігора Кордяка. Команда нагоро
джена відповідним сертифікатом і 
представляла Тернопільську область 
на II етапі олімпіади (1/4 світового 
фіналу). За результатами змагань 
команда під керівництвом тренера 
к.т.н., ст.викпадача кафедри програм
ної інженерії Д. Михалика вийшла у 
наступний етап змагань.

У фіналі шостого всеукраїнського 
конкурсу в сфері ІТ-технологій «Про-

фесіонали майбутнього» на тему 
«Спільне будівництво та експлуата
ція мереж нового покоління різни
ми операторами», який організува
ла компанія «МТС Україна» спільно 
з «Нокіа Сіменс Нетворке Україна», 
«АІсаїег-ШсепІ: Україна» команду
університету представляли: Лацік 
Тарас (ст. гр. СІ—41), Левченко Хрис
тина (ст. гр. КАб-41), Кондрацький 
Юрій (ст. гр. СІ—41), Мороз Ростислав 
(ст. гр. СІ—41), Сало Уляна (ст. гр. КТ- 
41), куратори команди: Лобур Т. Б.
—  регіональний інструктор Академії 
С іб с о , ст. викл. каф. комп'ютерних 
систем і мереж та Химич Г. П —  
ст. викл. каф. РТ, директор навчально- 
наукового інституту інформаційних 
систем, член конкурсної комісії.

Тема конкурсної роботи —  «Кон
цепція спільного будівництва мереж 
наступного покоління». Команда на
шого університету перемогла у номі

нації: «За змістовну доповідь» та 
посіла 5-те загальнокомандне 
місце за презентацію проекту.

Міський голова Тернополя 
Сергій Надал під час зустрічі з 
волонтерами, які долучились 
до організації та проведен
ня Чемпіонату світу із водно- 
моторного спорту 25-26 серп
ня вручив подяки. Серед наго
роджених —  студент нашого 
університету Остап Стець (гру
па СНм-51), який очолює моло
діжну громадську організацію 
«АЙСЕК».

За результатами обласного

1 конкурсу на «Кращу профспіл
кову організацію» у номінації 
«Краща профспілкова органі
зація студентів вищих навчаль
них закладів» наш студентський 
профспілковий комітет здобув
І місце. Голова профспілки —  
Кравець О. І.
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