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Результати діяльності університету за 2011 рік

2011 року ряд працівників та сту
дентів університету були відзначені 
державними, відомчими та іншими 
нагородами.

Науково-педагогічні
працівники

Професор кафедри автоматизації 
технологічних процесів і виробництв 
д.т.н. Марущак П.О. та доцент кафедри 
технології і обладнання зварюваль
ного виробництва Окіпний І.Б. ста

ли лауреатами премії Верховної Ради 
України для найталановитіших моло
дих учених у галузі фундаментальних 
і прикладних досліджень та науково- 
технічних розробок за 2011 р.

Протягом минулого року праців
ники університету отримали відомчі 
відзнаки Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України. За багато
річну сумлінну працю, вагомий осо
бистий внесок у підготовку високо
кваліфікованих спеціалістів та плідну 
науково-педагогічну діяльність на
грудним знаком «Петро Могила» на
городжений завідувач кафедри авто
матизації технологічних процесів і ви
робництв к.т.н., професор Проць Я.І. 
Нагрудним знаком «Відмінник освіти 
України» нагороджений проректор з 
наукової роботи д.т.н., професор Ро-

НАГОРОДИ
гатинський P.M. Дипломом І ступеня 
МОНмолодьспортУкраїни нагородже
ний завідувач кафедри технології та об
ладнання зварювального виробниц
тва д.т.н., професор Підгурський М.І. 
За значні наукові досягнення доцент 
кафедри комп'ютерних технологій в 
машинобудуванні к.т.н., доц. Василь
ків В.В. нагороджений грамотою МОН- 
молодьспорту України, грамотою місь
кого голови та подякою обласної орга
нізації профспілок. За новаторський 

підхід до викладання маркетин
гу та сприяння студентам у на
бутті практичних навичок, не
обхідних для роботи в сучасно
му бізнесі, заступник директора 
Центру довузівської підготовки 
к.е.н., доц. Семенюк С.Б. отрима
ла подяку МОНмолодьспорту 
України та Консорціуму із удо
сконалення менеджмент-освіти 
в Україні.

«Золотий фонд нації» цього- 
річ поповнився новими імена
ми відомих сучасників, серед 
яких —  перший ректор нашого 

університету д.ф.-м.н., професор, за
служений діяч науки і техніки України 
Шаблій О.М.

Лауреатом обласного конкурсу 
«Людина року -  2011» названо Герма- 
на О.М. —  професора кафедри украї
нознавства і філософіїТНТУ, кандидата 
історичних наук, члена Національної 
спілки письменників України, заслу
женого діяча мистецтв України.

Лауреатом Всеукраїнської літера
турно-мистецької премії імені братів 
Лепких стала викладач кафедри іно
земних мов, к.філол.н. Гавдида Н.І.

Рішенням президії обласного то
вариства винахідників і раціоналіза
торів почесне звання «Кращий вина
хідник Тернопільської області» надано 
доценту кафедри комп'ютерних тех

нологій в машинобудуванні к.т.н., доц. 
Радику ДЛ. та доценту кафедри авто
матизації технологічних процесів і ви
робництв к.т.н., доц. Ляшуку ОЛ.

За підсумками Всеукраїнського від
критого конкурсу учнівської молоді з 
інформаційних технологій за вагому 
підтримку науково-технічної творчос
ті учнівської молоді в області Терно
пільською обласною держадміністра
цією оголошено подяку ректору д.т.н., 
проф. Яснію П.В., першому проректору 
к.т.н., доц. Митнику М.М., доценту ка
федри інформатики та математичного 
моделювання к.т.н., доц. Гладьо Ю.Б., 
асистенту кафедри комп'ютерних наук 
Боднарчуку І.О.

Дипломом XXIII міжнародної агро
промислової виставки «Агро-2011» 
нагороджено проректора з наукової 
роботи, д.т.н., проф. Рогатинського P.M. 
і доцента кафедри обладнання харчо
вих технологій к.т.н., доц. Стадника І.Я.

Протягом 2011 року п'ятеро спів
робітників ВНЗ отримували стипен
дію Кабінету Міністрів України для 
молодих учених —  д.т.н., проф. Мару
щак П.О., к.т.н. доц. Васильків В.В., к.т.н., 
доц. Ляшук ОЛ., к.т.н. Окіпний І.Б., к.ф.- 
м.н., доц. Крамар О.І.

Аспірант Босюк П.В. нагороджений 
премією ім. І.Пулюя.

В рамках Міжнародної науково- 
практичної конференції «Актуаль
ні проблеми фізичного виховання та 
спорту на сучасному етапі і шляхи їх 
вирішення», яка проходила у Чернігів
ському національному педагогічному 
університеті ім. Т. Г. Шевченка, у номі
нації «Теоретико-методичні аспекти 
фізичного виховання та спорту» серед 
60 учасників перемогу здобув к.п.н., 
доцент кафедри фізичного виховання 
і спорту Салук І. А.

Подяку від міського голови за
І місце у міському конкурсі на кращу
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2011 року вісьмом науково-пе- 
дагогічним працівникам надано вче
не звання професора (у 2010 р. —  0)
—  д.т.н. Букетову А.В., д.е.н. Кирич Н.Б., 
д.т.н. Лупенку С.А., д.т.н. Підгурсько- 
му М.І., д.біол.н. Покотило ОXI., д.*и. 
Пульці Ч.В., д.н.держ.у. Рудакевич М.І., 
д.і.н. Стоцькому Я.В., д.т.н. Яворсько- 
му Б.І.; шістнадцятьом —  доцента (у
2010 р. —  0) —  к.е.н. Вацик Н.І., к.т.н. 
Вовку Ю.Я., к.е.н. Гевко О.Б., к.е.н. Дуд- 
кіну П.Д., к.т.н. Загородній Н.В., к.ф.-м.н. 
Ковалюку Б.П., к.т.н. Комару Р.В., к.т.н. 
Левковичу М.Г.# к.і.н. Левицькому В.О., 
к.т.н. Литвиненку Я.В., к.т.н. Луцківу А. 
М., к.т.н. Лясоті О.М., к.т.н. Ляшуку ОА, 
к.е.н. Сидязі Б.В., к.т.н. Чихірі І.В., к.т.н. 
Яворській Є.Б.

Студенти
За значні успіхи у навчанні та нау

ковій роботі у 2011 р. ст. гр. ХС-31 Та
рас Довбуш отримував стипендію Пре
зидента України, ст. гр. МР-31 Романов- 
ська Катерина —  стипендію Верховної 
Ради України і ст. гр. СІ-31 Зоряна Заве- 
руха —  стипендію голови Тернопіль
ської ОДА для обдарованих студентів 
з числа інвалідів.

За значні успіхи в науковій робо
ті та навчанні стипендію ім. І. Пулюя 
отримували студенти Клекдій В.М., 
Дутка Г.Б., Мазярок П.Р., Дзядик О.В., 
Татарин Т.О., Фик А.О., Козбур І.М., Гу- 
рик О.О.

Студенти гр. МБ-41 Рибачок О. та 
Бобик М. отримували стипендію ТОВ 
«Тернопільбуд», студенти Дерень Л.В. 
та Бакан А.В. —  ТОВ «АНТ».

Ст.гр. ПМм-51 Мочарський B.C. здо
був другу премію у конкурсі «Україна: 
20 років державотворення», який ор
ганізований Президентським фондом 
Леоніда Кучми «Україна».

Студенти Редчук І.М., Ониськів М.І.
—  гр. БКм-51 отримали диплом за
III місце у Всеукраїнському конкурсі 
маркетингових планів.

Команда університету в складі 
Стрембіцького М. та Стрембіцького В. 
посіла 3 місце у міжнародних змаган
нях з робототехніки, організованих 
Асоціацією робототехніки, які відбува
лися у Тернополі.

Оператор мобільного зв'язку «МТС 
Україна» спільно з Міністерством осві
ти і науки, молоді та спорту Украї
ни провели фінал IV Всеукраїнського 
конкурсу «Професіонали майбутньо
го», де команда Тернопільського на
ціонального технічного університету 
ім. І. Пулюя у номінації«За змістовність 
доповіді» здобула перемогу.

За результатами обласного кон
курсу номінації «Краща профспілкова 
організація студентів вищих навчаль
них закладів» перше місце здобув сту
дентський профспілковий комітет на
шого університету. Голова профкому
—  Кравець О.І.

В обласному конкурсі «Кращий 
студент року» відзначено студентів на
шого університету: Довбуша ТА наго
роджено Почесною грамотою Мініс
терства освіти і науки, молоді та спор
ту України; Гупку А.Б. визнано пере
можцем у номінації «Кращий студент- 
науковець»; Козбур І.М. визнано пере
можцем у номінації «Кращий студент- 
громадський діяч»; Довгалюк Н.Я. ви
знано переможцем у номінації «Кра
щий студент-профспілковий діяч».

бізнес-ідею «Тернопіль —  Євро-2012» 
за бізнес-ідею «Перетворимо Терно
піль в інноваційний центр з перероб
ки бджолопродукції —  столицю бджо- 
лярства України» отримав д.е.н., про
фесор, заслужений діяч науки і техніки 
України, голова творчого колективу 
авторів-розробників Андрушків Б.М.

До складу авторського колективу уві
йшли д.е.н., проф. Кирич Н.Б., к.т.н.,доц. 
Стойко І.І., к.т.н., доц. Вовк Ю.Я.

За вагомий внесок у розвиток фі
зичної культури і спорту на Тернопіль
щині Грамотами Тернопільської ОДА 
нагороджені завідувач кафедри фізич
ної культури і спорту к.м.н. Курко Я.В. 
та викладачі кафедри Казмірчук І.В., 
Федчишин О.Я., Луців B.C.

Старший викладач цієї ж кафедри 
Надозірний Я.П. отримав Почесну гра
моту президії ради Тернопільської об
ласної організації профспілки праців
ників освіти і науки україни.

Почесну нагорода за триразову 
першість у рейтингу факультетів уні
верситету вручили декану факультету 
економіки і підприємницької діяль
ності Ціх Г.В.
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практичного спрямування зі спеціаль
ності «Обладнання переробних і хар
чових виробництв» (науковий керів
ник —  к.т.н„ доц. Закалов О.В.).

Ст. гр. ХО-51 Кочмар О.М. нагоро
джений Почесною грамотою МОНМС 
України за II місце у Всеукраїнському 
конкурсі дипломних проектів «Облад
нання переробних і харчових вироб
ництв» (науковий керівник —  к.т.н., 
доц. Ворощук В.Я.).

Довбуш Т.А. посів II місце в II етапі 
Всеукраїнської олімпіади з дисципліни 
«Деталі машин та конструювання» і на
городжений Дипло
мом МОНМС II ступе
ня (науковий керів
ник —  К.Т.Н., доц. Хо- 
мик Н.А.).

Коцюбко В.Ф. по
сів III місце у II етапі 
Всеукраїнської сту
дентської олімпіади 
зі спеціальності «Об
ладнання перероб
них і харчових ви
робництв» і нагоро
джений Дипломом 
МОНМС III ступеня 
(науковий керівник
—  к.т.н., доц. Зака
лов О.В.).

Дипломом III ступеня нагородже
но команду університету у складі Бох- 
няка Я.Є. і Лаціка І.Б. у II етапі Всеукра
їнської студентської олімпіади зі спе
ціальності «Електротехнічні системи 
електроспоживання».

Комінко B.C. нагороджений По
чесною грамотою МОНМС за краще 
висвітлення монтажних і ремонтних 
робіт у II етапі Всеукраїнської студент
ської олімпіади зі спеціальності «Об
ладнання переробних і харчових ви
робництв» (науковий керівник— к.т.н., 
доц. Закалов О.В.).

У першому етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади з програмуван

ня взяла участь 21 команда. Всі призові 
місця посіли команди нашого універ
ситету —  ФІС-1 (Кукурудзяк І., Вітоль І., 
Максимець О.), ФІС-2 (Пйонтко Н., Де
реш А., Мороз С.), СЕ (Вітрук P., Орлов Б., 
Брунець Ю.). Команди-переможці І ета
пу нагороджені відповідними сертифі
катами, а також зможуть представляти 
Тернопільську область на II етапі олім
піади (1/4 світового фіналу).

Команда університету у складі сту
дентів гр. СП-21 Вітрука P., Левицько- 
го В., Кордяка І. та тренера-асистента 
кафедри програмної інженерії Миха- 

лика Д.М. вийшла у фі
нал Шостої міжнарод
ної відкритої студент
ської олімпіади з про
грамування імені ака
деміків С.О. Лєбєдєва та 
В.М. Глушкова KPI-OPEN 
2011, що відбувалася на 
базі Національного тех
нічного університету 
України «КПІ» (м. Київ).

Команда університе
ту у складі студ. гр. РК-
51 Величка Р. та Мальо
ваного П. посіла друге 
місце у міжнародній від
критій олімпіаді з про

грамування для мікропроцесорних 
систем (заочний тур), яка відбувалася 
на базі НТУУ «КПІ», і в якій взяли участь 
представники 41 команди. Тренер —  
аспірант Стрембіцький М.О.

Ст. гр. КТм-51 Перекопайко Ю. за
йняв ІІ-е місце у П'ятій олімпіаді Cisco 
для студентів та школярів України в 
категорії UNI (виконання практичного 
завдання на обладнанні Cisco).

Ст. гр. БФм-51 Ковбель В. отримав 
грамоту за найкращу інноваційну про
позицію на II етапі Всеукраїнської сту
дентської олімпіади зі спеціальності 
«Управління фінансово-економічною 
безпекою».

Перемогу у II турі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових ро
біт у галузі знань «Машинознавство» 
(деталі машин, динаміка та міцність 
машин, технологія машинобудуван
ня) здобув ст. гр. ХС-31 Т. Довбуш (на
уковий керівник— д.т.н., проф. Підгур- 
ський М.І.). Диплом II ступеня отримав 
ст. гр. МК-51 А. Гупка (науковий керів
ник д.т.н., проф. Гевко Б.М.), III ступеня
—  ст. гр. ХС-51 А. Дутка, О. Цьонь (на
уковий керівник К.Т.Н., доц. Хомик Н.І.).

Гаврилюк B.C., ст. гр. МЗм-51, отри
мав Диплом МОН України за III місце у
II етапі Всеукраїнського конкурсу сту
дентських наукових робіт з напрям
ку «Зварювання» (науковий керівник 
д.т.н., проф. Пулька Ч.В.).

Сивулич С.М., ст. гр. БПп-31, отри
мав Диплом МОН України за III місце у
II етапі Всеукраїнського конкурсу сту
дентських наукових робіт у галузі пе
дагогічна та вікова психологія (науко
вий керівник —  к.п.н., доц. Періг І.М.).

Ст. гр, ХС-51 Литвин П.П. нагоро
джений дипломом за І місце у Всеукра
їнській науково-практичній конферен
ції «Досягнення та перспективи галузі 
сільськогосподарського виробни
цтва».

Ст. гр. ХОм-51 Гуменна І.А. нагоро
джена Почесною грамотою МОНМС 
України за II місце у Всеукраїнському 
конкурсі магістерських робіт науково-


