
Нагороди співробітників кафедри маркетингу  

НТУ «Дніпровська політехніка» 

№ ПІБ  Нагороди / премії 

Нагороди 

1 Палєхова Людмила Львівна Медаль «Знак вдячності» – 2013 р. 

Медаль «За відданість університету» – 2018 р. 

«Срібна медаль» – 2018 р. 

2 Шинкаренко Наталія 

Валентинівна 

Медаль «Знак вдячності» – 2021 р. 

3 Пілова Катерина Петрівна «Срібна медаль» – 2017 р. 

Медаль «За відданість університету» – 2020 р. 

Нагорода – Почесна відзнака Голови обласної 

ради 

4 Пилипенко Ганна Миколаївна Медаль «За відданість університету» – 2015 р. 

Медаль «Знак вдячності» – 2019 р. 

5 Куваєва Тетяна Володимирівна Медаль «Знак вдячності» – 2021 р. 

Неодноразово всі працівники (ПВС + НДС) нагороджувалися «Подякою» та 

«Почесним дипломом» 

1 Касян Сергій Якович - Подяка Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти членові 

Галузевої експертної ради з галузі знань 07 

Управління та адміністрування за підтримку 

діяльності Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти та вагомий 

особистий внесок у розвиток системи якості 

вищої освіти України. Витяг з протоколу 

засідання №16 (21) від 27.09.2022 р. Голова – 

Бутенко А.П. 

- Подяка за участь у 2-му турі Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт із галузей знань і 

спеціальностей за спеціальністю «Маркетинг», 

НТУ «ДП», реєстраційний №07, 20.04.2021 р. 

2 Шинкаренко Наталія 

Валентинівна 

- Почесний диплом за плідну співпрацю та 

особистий творчий внесок у розвиток і 

зміцнення авторитету університету, НТУ 

«ДП», реєстраційний №49, 23.09.2019 р. 

- Подяка за участь у 2-му турі Всеукраїнського 

конкурсу наукових робіт із галузей знань і 

спеціальностей за спеціальністю «Маркетинг», 

НТУ «ДП», реєстраційний №05, 20.04.2021 р. 

3 Куваєва Тетяна Володимирівна Подяка за багаторічну сумлінну працю та 

особистий творчий внесок у розвиток і 

зміцнення авторитету університету, 2019 рік 

4 Палєхова Людмила Львівна Почесний диплом за участь у 2-му турі 

Всеукраїнського конкурсу наукових робіт із 

галузей знань і спеціальностей за 

спеціальністю «Маркетинг», НТУ «ДП», 

реєстраційний №06, 20.04.2021 р. 

5 Безугла Людмила Сергіївна Подяки: 

- за багаторічну наукову діяльність, високий 



рівень професіоналізму, вагомий особистий 

внесок у розвиток науки у Дніпропетровській 

області і Україні та з нагоди відзначення 

Міжнародного дня науки, Департамент освіти і 

науки Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації; 

- за високу національно-свідому громадську 

позицію, з метою привертання уваги 

суспільства до проблем і потреб внутрішньо-

переміщених осіб та вимушених переселенців, 

Благодійна організація «Благодійний фонд 

«Гордість нації ЮА», «CO CF N PRIDE UA»; 

- за щоденний вагомий внесок, за активну 

громадянську позицію щодо захисту 

демократичних цінностей, прав і свобод 

людини та громадянина, патріотизм, ГО 

«Об’єднання за дотримання прав людини»; 

- сертифікат подяки виданий члену ГЕР з 

галузі знань 28 Публічне управління та 

адміністрування складу 2019-2021 років, 

НАЗЯВО; 

- за вагомий внесок у розвиток системи якості 

вищої освіти в Україні членам галузевої 

експертної ради з галузі знань 28 Публічне 

управління та адміністрування, НАЗЯВО. 

Інше 

1 Касян Сергій Якович - Грамота за активну участь у діяльності ВГО 

«Інноваційний університет» у 2022 році, 

високий професіоналізм та активну 

громадянську позицію; 

- Подяка за активну участь у діяльності ВГО 

«Інноваційний університет» у 2022 році; 

- Грамота за активну участь у ІХ 

Міжнародному круглому столі «Інтегра3ція 

освіти, науки і бізнесу», Запорізький 

національний університет, 2020 рік; 

- Грамота за активну участь у V 

Всеукраїнській студентській науково-

практичній конференції «Сталий розвиток 

економіки на засадах ресурсоефективності», 

Запорізький національний університет, 

04.12.2019 р.; 

- Грамота за активну участь у XV 

Всеукраїнському студентському кейс-змаганні 

з маркетингу “Rising Industrial Marketing Stars”, 

2020 р. 

2 Шинкаренко Наталія 

Валентинівна 

- Подяка за високий професіоналізм та якісну 

підготовку студентів до участі у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських 



наукових робіт зі спеціальності «Маркетинг» у 

2020-2021 н.р., 22.04.2021 р., Університет імені 

Альфреда Нобеля 

3 Куваєва Тетяна Володимирівна Диплом за І місце на фінансово-економічному 

факультеті у конкурсі Кращий молодий вчений 

ГТУ «Дніпровська політехніка» у 2019 році 

4 Безугла Людмила Сергіївна Дипломи: 

- диплом І ступеня, Переможець обласного 

конкурсу «Кращий молодий вчений», напрям 

економічний, 2020 рік, Дніпропетровська 

обласна державна адміністрація; 

- диплом ІІІ ступеня, Переможець обласного 

конкурсу «Кращий молодий вчений», напрям 

економічний, 2019 рік, Дніпропетровська 

обласна державна адміністрація 

 З 2023 року є стипендіатом державної 

іменної стипендії найкращими молодими 

вченими для увічнення подій Революції 

Гідності та вшанування подвигу Героїв 

України – Героїв Небесної Сотні (Стипендія 

імені Романа Гурика) 

 

 


