
НАГОРОДИ
У 2008 -2009 роках ряд праців

ників та студентів університету 
відзначені державними, відомчи
ми та іншими нагородами.

Науково-педагогічні
працівники

Проректора по зв'язках з ви
робництвом, директора Центру 
трансферу технологій університе
ту, д.ф.-м.н., проф. О. М. Шаблія на
городжено орденом «За заслуги»
III ступеня.

Першому проректору, прорек
тору з навчальної роботи д.т.н., 
проф. Луціву І.В. присвоєно почес
не звання «Заслужений працівник 
освіти України».

Головного тренера баскет
больної команди "Унітех", старшо
го викладача кафедри фізичного 
виховання і спорту Третьяка B.C. 
визнано кращим тренером 2008 
року за версією міського часопи
су «Тернопіль вечірній», а в 2009 
році йому присвоєно почесне 
звання «Заслужений працівник 
фізичної культури України».

Подякою Президента України 
нагороджені ректор університе
ту д.т.н., проф. Ясній П.В., декани 
К.Т.Н., доц. Митник М.М., к.т.н., доц. 
Оксентюк А.О., к.т.н., доц. Паливо
да Ю.Є., зав. кафедри д.е.н., доц. 
Кирич Н.Б., начальник НДЧ Наза- 
ревич Б.І., к.т.н., доц. Татарин Б.П.

Проректор з наукової робо
ти д.т.н., проф. Рогатинський P.M. 
отримав Подяку Прем'єр-Міністра 
України.

Указом президента України № 
891/2009 від 3.11.2009 р. на осно
ві подання Комітету з Державних 
премій України в галузі науки і 
техніки колективу молодих вче
них нашого університету у складі 
Марущака П.О., Окіпного І.Б. та 
Яснія О.П. присуджено щорічну 
премію Президента України для 
молодих вчених 2009 року за ро

боту «Ймовірнісна оцінка та об
ґрунтування залишкового ресур
су і міцності важливих елементів 
конструкцій».

Упродовж 2009 року троє спів
робітників університету отриму
вали стипендію Кабінету Міністрів 
України для молодих вчених: к.т.н. 
Дзюра В.О., к.т.н., доц.. Рогатин- 
ська О.Р., к.т.н. Ясній О.П.

Молодий науковець к.т.н., доц. 
Васильків В.В. продовжував вико
нання науково-дослідної роботи 
за грантом Президента України,



яку виборов у 2008 році. Грант 
Президента України для підтрим
ки досліджень молодих вчених 
на 2009 рік отримали д.е.н., проф. 
Козюк В.В. та д.т.н., проф. Букетов
А.В.

У 2008 році декан факультету 
переробних і харчових вироб
ництв д.б.н.( проф. Юкало В.Г. удо
стоєний звання Почесного профе
сора Могилівського державного 
харчового університету (Респу
бліка Білорусь), а в 2009 році його 
нагороджено нагрудним знаком 
«Відмінник освіти України».

Завідувач кафедри технології 
машинобудування д.т.н., проф. Гев- 
ко Б.М. нагороджений нагрудним 
знаком «За наукові досягнення».

За значні наукові досягнення 
у 2009 році десять співробітників 
університету з нагоди Дня науки 
нагороджені Грамотами Терно
пільської ОДА: Апостол Ю. О. -  ст. 
викл., Бодрова Л. Г. -  к.т.н.,доц., Бо
рисова Т. М. -  к.е.н., ст. викл., Галу- 
щак М. П. -  к.т.н., доц., Гевко І. Б. -  
к.т.н., доц., Лещук Р. Я. -  К.Т.Н., доц., 
Лясота О. М. -  к.т.н., доц., Окіпний
І. Б. -  К.Т.Н., ст. викл., Підгурський 
М.І. -  д.т.н., зав. каф., Стойко 1.1. -  
К.Т.Н., доц., Ясній О. П. -  К.Т.Н., доц.

У 2008 році 15 науково- 
педагогічним працівникам при
своєно вчені звання:

професора -  к.т.н. Процю Я.І.; 
доцента -  к.т.н. Бабію А.В., к.т.н.

Васильківу В.В., Гевко О.В., к.т.н. 
Гладьо В.Б., к.е.н. Королюк Т.М., 
к.т.н. Марущаку П.О., к.т.н. Мовча- 
ну СЛ., к.психол.н. Мудрак М.А., 
к.т.н. Нагорняк Г.С., к.е.н. Сороків- 
ській О.А., к.т.н. Сташківу М.Я., к.т.н. 
Ріпецькому Р.Й., к.т.н. Рогатинській 
О.Р., к.е.н. Хрупович С.Є.

У 2009 році вчене звання до
цента присвоєно к.т.н. Гевко Іг.Б., 
к.е.н. Краузе О.І., к.ф-.м.н. Муль

О.В., к.психол.н. Періг І.М., к.е.н. 
Якимишин Л.Я.

Студенти
У 2009 році було відзначено і 

студентів: Янішевська С. отримува
ла стипендію Президента України, 
Борейко У. та Капаціла Б. -  стипен
дію Верховної Ради України, Федо- 
рій С. та Петрика Т. -  стипендію ім. 
М. Грушевського.

За значні успіхи в науковій робо
ті та навчанні у 2009 р. 10 студентів 
отримували стипендію ім. І.Пулюя, 
яка встановлена вченою радою 
університету (Гнатович М.І., Шуран
І.В., Малюта Ю.М., Коневич М.Р., 
Лакоцька А.М., Продан В.І., Луцків 
М.М., Халілов Р.Е., Богуцька Н.Я.).

У 2009 році студенти Мочар- 
ський В.С. і Радахевич Б.І. стали сти
пендіатами загальнонаціональної 
стипендіальної програми „Завтра. 
УА"Фонду В.Пінчука для підтримки 
найбільш обдарованих і цілеспря
мованих студентів 3-6 курсів про
відних вищих навчальних закладів.

Степан Молоток, студент гру
пи Ріс-41, здобув золоту медаль у 
своєму класі зі штовхання ядра на 
Чемпіонаті України з легкої атлети
ки серед спортсменів з ураженням 
опорно-рухового апарату. Залікові 
очки та сьомий результат у цій дис
ципліні показав Віталій Сулятиць- 
кий (ФКТ). Двічі на третю сходинку 
почесного п'єдесталу пошани під
німався студент групи ПК-31 Тарас 
Івасюк -  у стрибках в довжину та в 
бігу на дистанції 800 м. Тренер - І.А. 
Салук.

Переможці II етапу Все
українського конкурсу 
студентських науко

вих робіт
Ст.гр.ХС-41 Халілов Р.Е. отримав 

Диплом МОН України за І місце у 
галузі знань «Машинознавство»

І



(науковий керівник к.т.н.( доц. Ба
бій А.В.).

Ст. гр. МК-51 Гевко М.Р. отримав 
Диплом МОН України за II місце у 
галузі знань «Машинознавство» 
(науковий керівник д.т.н., проф. 
Рогатинський P.M.).

Ст. гр. БП-51 ГаврилюкТ.С. отри
мала Диплом МОН України за II 
місце у галузі педагогічних наук 
(науковий керівник к.п.н.( доц. Пе- 
ріг І.М.).

Ст. гр. ПМ-31 Мочарський B.C. 
отримав Диплом МОН України за II 
місце з фізики (науковий керівник 
к.ф.-м.н., доц. Ковалюк Б.П.).

Ст.гр. МТ-41 Клендій О.М. отри
мала Диплом МОН України за III 
місце галузі знань «Машинознав
ство» (науковий керівник д.т.н., 
проф. Гевко Б.М.).

Ст. гр. ХОм-51 Греськів І.Я. наго
роджена диплом МОН України за І 
місце у Всеукраїнському конкурсі 
магістерських робіт за спеціаль
ністю «Обладнання переробних і 
харчових виробництв» (науковий 
керівник к.т.н., доц. Волікова Н.М.), 
ст. гр. ХОм-51 Греськів М.М. наго
роджена диплом МОН України за II 
місце у Всеукраїнському конкурсі 
дипломних проектів за спеціаль
ністю «Обладнання переробних і 
харчових виробництв».

Студент Тихий І.Я. зайняв II міс
це в олімпіаді з дисципліни „Ре
монт машин" (керівник к.т.н.( доц. 
Сташків М.Я.),

Досягнення студентів 
університету за ре

зультатами II етапу 
Всеукраїнської сту

дентської олімпіади
Студент Процюк Ю.В. зайняв II 

місце з дисципліни "Обладнання 
переробних і харчових вироб
ництв" (науковий керівник к.т.н., 
доц. Закалов О.В.),

Студентка Коневич М.Р. за
йняла III місце з дисципліни "Об
ладнання переробних і харчових 
виробництв" (науковий керівник 
к.т.н., доц. Закалов О.В.),

Студент Халілов Р.Е. нагоро
джений дипломом III ступеня 
на Всеукраїнській студентській 
науково-практичній конференції 
„Конструювання, виробництво та 
експлуатація с/г техніки", яка про
ходила в рамках Всеукраїнської 
олімпіади із спеціальності „Ма
шини та обладнання с/г вироб
ництва" (науковий керівник к.т.н., 
доц. Бабій А.В.).

У травні 2009 року з нагоди 
Дня науки студенти Мочарський
B.C., Гаврилюк Т.С., Халілов Р.Е. на
городжені грамотою голови Тер
нопільської ОДА.

За результатами конкурсу «Сту
дент року» Тернопільщини шіс
тьох студентів університету від
значено дипломами та преміями. 

Зварич І., студент п'ятого курсу

факультету економіки та підпри- 
ємницькоїдіяльності, відзначений 
дипломом 1-го ступеня з присво
єнням звання лауреата обласного 
конкурсу на кращого профспіл
кового лідера серед учнівської та 
студентської молоді.

Базар М., студент п'ятого курсу 
механіко-технологічного факуль
тету, удостоєний звання лауреата 
обласної премії імені Івана Пу- 
люя.

Халілов Р., студент п'ятого кур
су факультету переробних та хар
чових виробництв, виборов II міс
це у номінації «Прометей науки».

Дмитрів О., студентка другого 
курсу факультету управління та 
бізнесу у виробництві, здобула II 
місце у номінації «Вдалий старт».

Бакан В., студентка п'ятого кур
су факультету економіки та під
приємницької діяльності, стала 
лауреатом обласної премії імені
С. Подолинського.

Гнатович М., студентка четвер
того курсу електромеханічного 
факультету, отримала грамоту 
управління у справах сім% молоді 
та спорту облдержадміністрації.

Студентка електромеханічно
го факультету Лідія Богун стала 
переможницею Всеукраїнського 
фестивалю студентської творчої 
молоді «Крила пісні».


