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Діана Гладка, магістрантка кафедри фінансів та інноваційного менеджменту , і
третьокурсниці
кафедри програмного
&nbsp;забезпечення
Анастасія Черниш та Діана Король отримали стипендію Президента України
.

За наказом Міністерства освіти і науки України від 15.04.2019 року №485 «Про заходи
щодо державної підтримки освіти в Україні» пункту 3 Положення про порядок
призначення академічних стипендій Президента України студентам вищих навчальних
закладів та аспірантам у 2 семестрі 2018/2019 навчального року стипендіатами
Президента України стали двоє студентів ФІТКІ з кафедри програмного забезпечення
Черниш Анастасія (гр.2ПІ-16б) та Король Діана (гр.2ПІ-16б) і магістрантка ФМІБ з
кафедри фінансів та інноваційного менеджменту Діана Гладка.

Черниш Анастасія Віталіївна навчається на факультеті ІТКІ на бакалавраті за
спеціальністю 121 – «Інженерія програмного забезпечення», група 2ПІ-16б. Відмінниця
навчання.Професійно займається комп’ютерною графікою, науковою та волонтерською
діяльністю. Має активну життєву позицію. За час навчання у ВНТУ зарекомендувала
себе як відповідальна та творча особистість. Анастасія стала призером
багатьохМіжнародних конкурсів та олімпіад.

Отримала 2 місце в Міжнародному конкурсі
«SummerInternationalcompetitionincomputergraphicandwebdesign», (номінація краща 2Д
растрова графіка), 2017р.
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Отримала 2 місце у Міжнародному конкурсі «International Blitz Contest in Web Design and
Computer Graphics» (номінація краща 2Д растрова графіка), 2018р.

Отримала 2 місце та срібну медаль в міжнародному конкурсі ДЕВЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН
КОНКУРС ЗА КОМПЮТЪРНА РИСУНКА И КОЛАЖ “Творчество без граници” ( Bulgaria),
2018р.

Отримала 2 місце в Міжнародному конкурсі
«SummerInternationalcompetitionincomputergraphicandwebdesign», (номінація краща 2Д
векторна графіка), 2018р.

Була учасницею рекорду України в категорії «Освіта, інтелектуальні досягнення», 2018р.

Учасниця Міжнародного конкурсу «Цифровий вітер» 2017 і 2018 років у номінації
«Растрова 2D графіка».

Учасниця Міжнародного конкурсу «IT-Universe 2018» із стартап-проеком «CityWave»,
2018р.

Учасниця Міжнародного конкурсу «CS50 Puzzle Day 2018», посіла 7-ме місце.

Анастасія була учасником 4-х науково-технічних конференцій та має 6 наукових
публікацій.

Черниш Анастасія є старостою групи 2ПІ-16б, лектором студії комп’ютерної графіки та
веб дизайну, активістом факультету та волонтером у проведенні просвітницьких заходів
на рівні міста, області та держави.
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Король Діана Сергіївна навчається на факультеті ІТКІ на бакалавраті за спеціальністю
121 – «Інженерія програмного забезпечення», група 2ПІ-16б. Відмінниця
навчання.Активно займається розробкою веб-дизайну та веб-сайтів, розробкою та
впровадженням стартап-проектів та науковою діяльністю. Має активну життєву позицію.
За час навчання у ВНТУ зарекомендувала себе як цілеспрямована та різносторонньо
розвинена особистість. Діана стала призером та учасником багатьох Всеукраїнських і
Міжнародних конкурсів та олімпіад.

Посіла 3 місце на Міжнародному конкурсі "Summer International Blitz Contest in Web Design
and Computer Graphics amongStudentsandPupils" (номінація «Найкраще інформаційне
наповнення»), 2017р.

Посіла 3 місце на Міжнародному конкурсі "Summer International Blitz Contest in Web Design
and Computer Graphics amongStudentsandPupils" (номінація «Краща графічна
реалізація»), 2018р.

Отримала 3 місце у Міжнародному конкурсі "XVI International Contest in Web Design and
Computer Graphics amongStudentsandPupils" (номінація «Краща програмна реалізація»),
2018р.

Учасниця Міжнародного конкурсу «CS50 Puzzle Day 2017» від Гарвардського
університету, 2017.

Учасниця Міжнародного конкурса «Цифровий вітер 2018» в номінації «Тематичний
сайт», 2018р.

Учасниця Міжнародного конкурсу «IT-Universe 2018» із стартап-проеком «CityWave»,
2018р.

Учасниця Міжнародного конкурсу «CS50 Puzzle Day 2018», посіла 7-ме місце.
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Учасниця рекорду України в категорії «Освіта, унікальні та інтелектуальні досягнення».

Діана була учасником 4-х науково-технічних конференцій та має 6 наукових публікацій.

Діана є активним учасником студентського самоврядування, активістом факультету, є
волонтером у проведенні просвітницьких заходів на рівні міста, області та держави.

Гладка Діана Олександрівна навчається в магістратурі на факультеті менеджменту та
інформаційної безпеки
за спеціалізацією «менеджмент
фінансово-кредитної діяльності»
(г
рупа МФК-18м)

Неодавно магістрантка кафедри фінансів та інноваційного менеджменту ВНТУ
Діана Гладка перемогла на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі
спеціалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», який проходив у
Київському національному університеті технологій та дизайну.

А ще Діана вийшла у третій тур конкурсу стипендіальної програми Завтра.ua.

Читайте більше
ШІСТЬ СТУДЕНТІВ ВНТУ ВИЙШЛИ У ТРЕТІЙ ТУР КОНКУРСУ
СТИПЕНДІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ ЗАВТРА.UA

Діана Гладка віднедавна очолила студентську профспілку вишу, А також її обрано
головою Наукового товариства студентів та аспірантів Вінницького національного
технічного університету.
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