
Результати діяльності університету за 2010 рік

У 2010 році ряд працівників та сту
дентів університету були відзначені 
державними, відомчими та іншими 
нагородами.

Науково-педагогічні 
працівники

Почесною грамотою Кабінету Мі
ністрів України нагороджені про
ректор з науково-методичної робо
ти к.т.н., доц. Дячук С. Ф., професор 
кафедри фінансів, обліку і контролю 
д.т.н., проф. Гуцайлюк 3. В., професор 
кафедри конструювання верстатів, 
інструментів та машин к.т.н., доц. Кри
вий П. Д., вчений секретар універси
тету к.т.н., доц. Крамар Г. М.

Десять співробітників отрима
ли подяку прем'єр-міністра України: 
д.т.н., доц. Букетов А. В., к.т.н., доц. 
Вітенько Т. М., д.ф.-м.н., проф. Кри- 
вень В. А., д.т.н., доц. Підгурський М. І.,

НАГОРОДИ
д.т.н., проф. Пилипець М. І., к.ф.-м.н., 
доц. Скоренький Ю. Л., к.ф.-м.н., доц. 
Шелестовський Б. Г., д.ф.-м.н., проф. 
Шаблій О. М., к.т.н., доц. Шкодзін- 
ський О. К., к.е.н., доц. Ціх Г. В.

За значний особистий внесок у 
розвиток ефективної двосторонньої 
співпраці ректору університету д.т.н., 
проф. П.В. Яснію присвоєно звання 
Почесного професора університету 
«Шобіт» (Індія). П. В. Ясній та перший 
проректор, проректор з навчальної 
роботи І. В. Луців удостоєні звання 
Почесного професора Таджицького 
технологічного університету.

Завідувач кафедри програмної 
інженерії к.т.н., доц. Петрик М. Р. за 
значний внесок у розвиток україно- 
французької кооперації нагородже
ний медаллю Французького уряду.

Завідувач кафедри обладнання 
харчових виробництв к.т.н., доц. За- 

нагороджений нагрудним 
знаком «Відмінник освіти 
України», а професор ка
федри інформатики і ма
тематичного моделюван
ня к.т.н., доц. Михайли- 
шин М. С. — нагрудним 
знаком «За наукові досяг
нення».

Почесною грамотою 
Міністерства освіти і на
уки України нагородже
ні доцент кафедри буді
вельної механіки к.т.н., 
доц. Бодрова Л. Г., за
відувач кафедри систем 
енергоспоживання та 
комп'ютерних технологій 
в енергетиці д.т.н., проф. 
Євтух П. С., завідувач ка
федри менеджменту у 
виробничій сфері Д.Є.Н.,

доц. Кирич Н. Б., професор кафедри 
комп'ютерної інженерії д.т.н., проф. 
Приймак М. В.

За наукові досягнення при вико
нанні грантів ДФФД спеціальними 
відзнаками фонду «За внесок у науку» 
нагороджені ректор д.т.н., проф. Яс
ній П. В. та д.т.н., доц. Марущак П. О.

Обласне товариство винахідників 
і раціоналізаторів преміювало кра
щих винахідників — д.т.н., доц. Буке
това А. В., к.т.н., доц. Васильківа В. В., 
д.т.н., доц. Марущака П. О., ст. викл. 
Несторовича І. І., д.т.н., проф. Стухля- 
ка П. Д.

Грамотами облпрофради та об
ласної профспілки працівників вищої 
школи нагороджено Кривого П. Д.
— професора, к.т.н., доц., Рогатин- 
ського Р. М. — проректора з науко
вої роботи д.т.н., проф., Стухляка П. Д.
— декана д.т.н., проф., Проця Я. І. — 
зав. кафедри к.т.н., проф., Жаровсько- 
го О. С. — голову профспілки, Надо- 
зірного Я. П. — члена профспілково
го комітету.

З нагоди 50-річчя від дня засну
вання університету та за значні нау
кові досягнення 73 працівники отри
мали грамоти Тернопільської ОДА, 
Тернопільської обласної та міської 
рад. За високі показники у роботі 
співробітників та викладачів відзна
чено грамотами університету та фон
ду Івана Пулюя, академії соціального 
управління та економічних наук, го
ловного управління з питань туриз
му, сімТ, молоді та спорту Тернопіль
ської ОДА.

Протягом 2010 року п'ятеро спів
робітників вузу отримували стипен
дію Кабінету Міністрів України для 
молодих учених — к.т.н. Дзюра В. О., 
к.т.н., доц. Рогатинська О. Р., к.т.н. Яс-

калов О. В.
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Янішевська Світлана, автор роботи 
«Обґрунтування доцільності оцінки 
енергоефективності джерел світла з 
точки зору вартості одиниці світлової 
енергії» отримала III премію.

Переможці конкурсу
«Студент року  —  2010»

26 травня в ОМЦ «Політехнік» від
булася святкова програма фіналу 
конкурсу «Студент року -  2010», який 
вже вдруге поспіль проводить сту
дентський профком. Під час заходу 
було відзначено кращих студентів в 
номінаціях «науковець», «митець», 
«спортсмен» та «профактивіст». У кон
курсі взяли участь 38 студентів з усіх 
факультетів.

Призові місця у номінації«студент- 
науковець» посіли: І місце — ст. М. Ба
зар (МТФ), II місце — ст. О. Цьонь 
(ФХВ), III — ст. Л. Біганська (ЕМФ).

У номінації «студент-митець» І міс
це розділили ст. Г. Кльован (ФПД) та 
ст. А. Гнатієнко (ФІС), II місце посів 
ст. В. Лейхт (ЕМФ), III — ст. А. Бойчук 
(МТФ).

ній О. П., к.т.н. Окіпний І. Б., к.ф.-м.н., 
доц. Крамар 0 .1.

Асистент кафедри програмної ін
женерії Д. М. Михалик переміг на 
міжнародному конкурсі спільних 
україно-французьких наукових про
ектів молодих учених та отримав нау
кову стипендію Французького уряду.

Студенти
У 2010 р. Янішевська Світлана (ЕМ- 

51) та Цьонь Олег (ХС-51) отримували 
стипендію Президента України, Капа- 
ціла Богдан (КА-51) — стипендію Вер
ховної Ради України; Медвідь Т. І. — 
стипендію ім. М. С. Грушевського.

За значні успіхи в науковій робо
ті та навчанні стипендію ім. І. Пулюя 
отримували у весняному семестрі
2009 — 2010 н. р. студенти Тихий І. Я., 
Біганська Л. А., Прошина М. Ю., Ки- 
рик С. С., Стрембіцький М. О., Лакоць- 
ка О. М., Лахманюк М. В., Стухляк Д. П., 
а в осінньому семестрі 2010 — 2011 
н.р. — Яськів А. В., Лацік І. Б., До- 
вбуш Т. А., Бица Р. О., Левченко Є. А., 
Чомко X. Т., Петрик М. М.

Цього ж року Ясній В. П. (ст. гр. 
КА6-51) став стипендіатом загаль
нонаціональної стипендіальної 
програми «Завтра.ІІА» фонду В. Пін- 
чука для підтримки найбільш обда
рованих і цілеспрямованих студен
тів 3-6 курсів.

За значні успіхи у навчанні та 
науковій роботі ст. Рибачок Оксана 
(МБ-31) отримувала стипендію ТОВ 
«Тернопільбуд», ст. Волощук Василь 
(МК-31) — ВАТ «Ватра» і студент
ки Ящук Тетяна (БОп) та Меленчук 
Юлія (БКм-51) — стипендію Ратуш- 
няка М. М.

Президентський фонд Л. Кучми 
«Україна» проводив конкурс на кра
щу наукову роботу на тему: «Зро
бимо Україну енергоощадною».

У номінації «студент-спортсмен»
I місце зайняв ст. С. Расколей (ЕМФ),
II — ст. Т. Івасюк (ФІС), III — ст. В. Базь- 
ків (МТФ).

Перше місце у номінації «профак
тивіст» посіла ст. Ю. Меленчук (ФПД), 
II — ст. Н. Макар (ФБВ), III — ст. Г. Со- 
кульська (ЕМФ).

Переможці II етапу 
Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових 

робіт
Базар М. С., ст. гр. МЗ-51, отри

мав Диплом МОН України за II місце у 
II етапі Всеукраїнського конкурсу сту
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дентських наукових робіт з напрям
ку «Зварювання» (науковий керівник 
д.т.н., доц. Пулька Ч. В.).

Дутка А. Б., Цьонь О. П., ст. гр. ХС- 
51, отримали Дипломи МОН України 
за II місце у II етапі Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових ро
біт у галузі знань «Машинознавство» 
(науковий керівник к.т.н., доц. Хо- 
мик Н. І.).

Клендій О. М., ст. гр. МТ-51, отри
мала Диплом МОН України за І місце 
у II етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт у галузі 
знань «Машинознавство» (науковий 
керівник д.т.н., проф. Гевко Б. М.).

Гупка А. Б., ст. гр. МК-41, отримав 
Диплом МОН України за III місце у
II етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт у галузі 
знань «Машинознавство» (науковий 
керівник д.т.н., проф. Пилипець М. І.).

Процюк Ю. В., ст. гр. ХОм-51, на
городжений дипломом МОН України 
за І місце у Всеукраїнському конкур
сі магістерських робіт «Обладнання

переробних і харчових виробництв» 
(науковий керівник к.т.н., доц. Зака
лов О. В.), а Лемешов Ю. Д., ст. гр. ХОз- 
61, нагороджений дипломом МОН 
України за II місце у Всеукраїнському 
конкурсі дипломних проектів «Об
ладнання переробних і харчових ви
робництв» (науковий керівник к.т.н., 
доц. Закалов О. В.).

Досягнення студентів 
університету  

за результатами 
II етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади  
Халілов Р. Е. зайняв І місце на олім

піаді зі спеціальності «Машини та об
ладнання с/г виробництва» (керів
ник к.т.н., доц. Бабій А. В.) і нагоро
джений дипломом І ступеня на Все
українській студентській науково- 
практичній конференції «Конструю
вання, виробництво та експлуатація 
с/г техніки», яка проходила в рамках 
Всеукраїнської олімпіади зі спеціаль

ності «Машини та обладнання с/г ви
робництва» (науковий керівник к.т.н., 
доц. Бабій А. В.).

Студент Цьонь О. П. нагородже
ний дипломом III ступеня на Все
українській студентській науково- 
практичній конференції «Конструю
вання, виробництво та експлуатація 
с/г техніки», яка проходила в рамках 
Всеукраїнської олімпіади зі спеціаль
ності «Машини та обладнання с/г ви
робництва» (науковий керівник к.т.н., 
доц. Попович П. В.).

Дипломом II ступеня Всеукраїн
ської студентської олімпіади зі спеці
альності «Технологія та устаткування 
зварювання» нагороджена команда 
університету у складі студентів гр. 
МЗм-51 Базара М. С., Савіної Р. Г., Гре- 
щука М. Г. Керівник — доц. кафедри 
технології та обладнання зварюваль
ного виробництва, к.т.н. Лазарюк В. В.

Студенти групи ЕМ-41 О. Івоса, 
О. Кічаєва та Л. Біганська під керівниц
твом ст. викладача кафедри енерге
тичного менеджменту та енергозбе

реження Підгайного Ю. Б. отрима
ли диплом III ступеня у II турі Всеу
країнської студентської олімпіади 
з енергетичного менеджменту.

Команда у складі ст. гр. СП-11 
Брунеця Ю., ст. гр. СН-41 Кукуру- 
дзяка В., ст. гр. СІ—31 Щура А. та 
керівника команди — асистен
та кафедри програмної інжене
рії Михалика Д. М. взяла участь у 
міжнародних змаганнях із програ
мування «Зимова школа з програ
мування -  2010», які відбулися у 
Харківському національному уні
верситеті радіоелектроніки. Наша 
команда, що вперше була пред
ставлена на такому високому фо
румі, показала добру теоретичну 
підготовку і була атестована від
повідним сертифікатом.

м


