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Про підсумки огляду-конкурсу на кращу академічну групу за результатами 

2014/2015 навчального року 

У вересні-жовтні 2015 року проведено огляд-конкурс на кращу 

академічну групу університету за результатами 20 14/2015 навчального року. 

Враховуючи результати, 

НАКАЗУЮ: 

1. Відзначити переможщв огляду-конкурсу на кращу академ1чну групу 

уншерситету дипломами: 

Технічні напрями підготовки: 

- за перший курс - групу ЗВ-41 (ЗФ); 

- за другий курс - групу ФС-32 (ІФФ); 

- за третій курс - групу ФМ-21 (ІФФ) ; 
- за четвертий курс - групу ТЗ-11 (ІТС). 

Гуманітарн і напрями підготовІ01: 

- за перший курс - групу Ш-1-41 (ФЛ) ; 

- за другий курс - групу ЛФ-31 (ФЛ); 
- за третій курс - групу ЛФ-2 1 (ФЛ); 
- за четвертий курс - групу СМВ-1 1 (ВШ). 

2. Оголосити подяку по університету за високий рівень навчально-виховної 
роботи кураторам груп-переможців конкурсу: 

Технічні напрями підготовки: 

- група ЗВ-41 - Коперсаку Віктору Миколайовичу, старшому викладачу 

кафедри зварювального виробництва, зварювального факультету; 
- група ФС-32 - Прилуцькому Михайлу Івановичу, старшому викладачу, 

кафедри фізико-хімічних основ технології металів, інженерно-фізичного 

факультету; 
- група ФМ-21 -Котенку Ігору Євгеновичу, старшому викладачу кафедри 

фізики металів, інженерно-фізичного факультету; 
- група ТЗ-11 - Петровій Валентин і Миколаївні , старшому викладачу 



кафедри телекомунікацій, інституту телекомунікаційних систем. 

Гуманітарні напрями підготовки: 

група JП-І-41 Гаман Ірині Анатоліївні, викладачу кафедри практики та 

перекладу німецької мови факультету лінгвістики; 

група ЛФ-31 Кривинець Ірині В 'ячеславівні, викладачу кафедри теорії, 

практики та перекладу французької мови, факультету лінгвістики ; 

група ЛФ-21 Буць )Канні Володимирівні, доценту кафедри теорії, 

практики та перекладу французької мови, факультету лінгвістики ; 

група СМВ-11 Віцюк Юлії Юріївні, доценту кафедри репрографії, 

видавнича-поліграфічного інституту. 

3. Деканам факультетів/директорам інститутів подати пропозицн до 
стипендіальної комісії університету щодо преміювання студентш груп-. . . . . 
переможцш конкурсу та шдготувати вщповщю накази. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково

педагогічної роботи Киричка О.П. 

Ректор М.З. Згуровський 
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