
ОБЛАСНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА 

КОНФЕРЕНЦІЯ

ДО ДНЯ ВИНАХІДНИКА

І РАЦІОНАЛІЗАТОРА УКРАЇНИ

Як живуть праця рук

й сили розуму тих,

Інтелект хто у краю примножував –

Зможуть жити прийдешні

завжди й після нас

Завдяки праці рук наших й розуму!



З  ДНЕМ ВИНАХІДНИКА   

І РАЦІОНАЛІЗАТОРА 

УКРАЇНИ

ЗІ СВЯТОМ   

ГАЛИЦЬКІ    КМІТЛИВЦІ





ПрАТ    «ІВАНО-ФРАНКІВСЬКЦЕМЕН

Керівник   колективу 

КРУЦЬ   МИКОЛА   ФЕДОРОВИЧ



Кращий генератор ідей

Дзюбанюк 

Назарій Олександрович 

директора приватного підприємства 

«Науково-виробнича фірма «Елітфіто», 

автора 26 корисних моделей і 

промислових зразків, біля 10 знаків для 

товарів і послуг, 8 із яких захищено 

патентами України у звітному році,

що стали новинкою сезону, 

зокрема Харчові пасти «Еітфіто»”

ДЗЮБАНЮК НАЗАРІЙ

ОЛЕКСАНДРОВИЧ

КРАЩИЙ 

ГЕНЕРАТОР ІДЕЙ



Кращий керівник з НТТ:

Вакалюк Ігор Петрович

доктор медичних наук, професор, 

проректор з наукової роботи Івано-

Франківського національного медичного 

університету, винахідник і організатор 

науково-технічної творчості в 

університеті

ВАКАЛЮК 

ІГОР ПЕТРОВИЧ

КРАЩИЙ КЕРІВНИК З 

НТТ



Кращий вчений-винахідник:

Пюрик Ярослав Васильович

к.м.н., асистент кафедри стоматології 

післядипломної освіти Івано-

Франківського національного 

медичного університету, 

автор 34 винаходів і корисних 

моделей з діагностики, профілактики 

і лікування хвороб ротової 

порожнини, захищених патентами 

України,  7 із яких отримано

у звітному періоді

ПЮРИК ЯРОСЛАВ

ВАСИЛЬОВИЧ

КРАЩИЙ

ВЧЕНИЙ- ИНАХІДНИК



Кращий винахідник 

Солоджук Юрій  Іванович

асистент кафедри стоматології 

післядипломної освіти Івано-Франківського 

національного медичного університету, 

автор 4 винаходів і корисних моделей 

з питань оптимізації лікувально-

профілактичних заходів для зменшення рівня 
стоматологічної захворюваності населення

СОЛОДЖУК

ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

КРАЩИЙ  ВИНАХІДНИК



Кращий  вчений-винахідник:

Білецький Ярослав Семенович

к.т.н., доцент кафедри буріння 

свердловин Івано-Франківського 

національного технічного 

університету нафти і газу, 

автор  73 винаходів і корисних 

моделей, 5 із яких з вирішення 

проблем вдосконалення бурової 

техніки оформлено у звітному роціБІЛЕЦЬКИЙ 

ЯРОСЛАВ СЕМЕНОВИЧ

КРАЩИЙ 

ВЧЕНИЙ–ВИНАХІДНИК



Кращий винахідник серед жінок:

Легінь Надія Ігорівна

асистентка кафедри організації та 

економіки фармації і ротової порожнини 

Івано-Франківського національного 

медичного університету, авторка 

оригінальної розробки в галузі 

фармакогностичного дослідження 

підлісника європейського, захищеної 
патентом України

ЛЕГІНЬ 

НАДІЯ ІГОРІВНА

КРАЩИЙ 

ВИНАХІДНИК

СЕРЕД ЖІНОК



Кращий винахідник серед жінок

Пригоровська Тетяна Олексіївна
асистентка кафедри інженерної та 

комп’ютерної графіки Івано-Франківського 

національного технічного університету 

нафти і газу, авторка 4 винаходів і корисних 

моделей, 3 заявок оформлених у звітному 

періоді і 5 комп’ютерних програм

ПРИГОРОВСЬКА 

ТЕТЯНА ОЛЕКСІЇВНА

КРАЩИЙ ВИНАХІДНИК 

СЕРЕД ЖІНОК



Кращий винахідник

Іванов  Володимир Іванович 

к.т.н, головний інженер Івано-Франківського 

національного технічного університету 

нафти і газу, автор 3 оригінальних розробок 

в галузі нетрадиційної енергетики, 

захищених патентами України

ІВАНОВ

ВОЛОДИМИР 

ІВАНОВИЧ

КРАЩИЙ ВИНАХІДНИК



Кращий творець промислових зразків

Сідляр Ангеліна Юріївна 

модельєрка-дизайнерка Дизайн-студії Марії 

Волосовської, авторка 117 моделей 

промислових зразків, захищених патентами 

України, 22 із яких у звітному році на 

міланські мотиви з урахуванням тенденцій 

вітчизняної та європейської моди 

СІДЛЯР 

АНГЕЛІНА ЮРІЇВНА

КРАЩИЙ ТВОРЕЦЬ 

ПРОМИСЛОВИХ 

ЗРАЗКІВ



Кращий молодий винахідник

Витвицький Василь Степанович

асистент кафедри інженерної та комп’ютерної 

графіки Івано-Франківського національного 

технічного університету нафти і газу,

автор 5 комп’ютерних програм, 8 винаходів і 

корисних моделей з проблем трибології, 

технології автомобіле- та машинобудування

ВИТВИЦЬКИЙ

ВАСИЛЬ  СТЕПАНОВИЧ

КРАЩИЙ 

МОЛОДИЙ ВИНАХІДНИК



Кращий молодий винахідник

Сарапук Володимир Ігорович

асистент кафедри стоматології післядипломної 

освіти Івано-Франківського національного 

медичного університету, автор 3 винаходів

і корисних моделей з питань оптимізації 

лікувально-профілактичних заходів для 

зменшення рівня стоматологічної 

захворюваності населення

САРАПУК 

ВОЛОДИМИР ІГОРОВИЧ

КРАЩИЙ 

МОЛОДИЙ ВИНАХІДНИК



Кращий патентознавець

Фреїшин Тетяна Михайлівна 

патентний повірений, практикуюча адвокатка,

що надала допомогу в оформленні правового 

захисту 47 знаків для товарів і послуг,

2 творів авторського права 

й близько 10 винаходів і корисних моделей

ФРЕЇШИН ТЕТЯНА

МИХАЙЛІВНА

КРАЩИЙ 

ПАТЕНТОЗНАВЕЦ

Ь



Кращий голова первинної організації 

ТВР  і СНІО України

Багира Софія Іванівна 

завідувачка відділу економіко-

виробничої літератури  Івано-

Франківської обласної універсальної 

наукової бібліотеки ім. І.Франка, 

головний консультант

інтелектуального клубу творчих 

особистостей «Галицькі кмітливці»
БАГИРА 

CОФІЯ ІВАНІВНА

КРАЩИЙ ГОЛОВА 

П/О ТВР і СНІО 

УКРАЇНИ



Кращий раціоналізатор

Маковійчук Микола Васильович

директор з виробництва 

ПрАТ «Івано-Франківськцемент», 

автор низки технічних рішень з оптимізації

та покращення технології виробництва 

на всіх етапах від кар’єрів

до випуску готової продукції,

в т. ч. гіпсового виробництва, 

виробництва сухих будівельних сумішей

та покрівельних матеріалів;  

МАКОВІЙЧУК

МИКОЛА 

ВАСИЛЬОВИЧ

КРАЩИЙ 

РАЦІОНАЛІЗАТОР

МАКОВІЙЧУК

МИКОЛА ВАСИЛЬОВИЧ

КРАЩИЙ  РАЦІОНАЛІЗАТОР



Кращий Юний Кмітливець

Шкраб’юк Василь Васильович
учень 3 класу Тлумацької гімназії 

Тлумацької ОТГ, який протягом 4-х років 

займається в гуртку конструювання 

транспортної техніки Івано-Франківського 

обласного державного центру науково-

технічної творчості учнівської молоді, 

багаторазового  переможця  обласних та 

Всеукраїнських  виставок-конкурсів науково-

технічної творчості (2015-2020 рр.)

Керівник технічного гуртка

Цимбалій Володимир Васильович

ШКРАБ’ЮК

ВАСИЛЬ  ВАСИЛЬОВИЧ

КРАЩИЙ ЮНИЙ КМІТЛИВЕЦЬ


