
 
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ УКРАЇНИ 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКИЙ  НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  

УНІВЕРСИТЕТ  НАФТИ  І  ГАЗУ 

Н А К А З 
 

03.12.2020 р. .                                                                  №10/2 а 
м. Івано-Франківськ 

 

Про проведення Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт в галузі 

«Нафтова та газова промисловість» 

у 2020/2021 н.р. 

 

 На виконання наказу Міністерства освіти і науки України №1457 від 

24.11.2020 р. «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт  з галузей знань і спеціальностей у 2020/2021 навчальному році» ІФНТУНГ 

визначено базовим вузом з проведення Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт в галузі «Нафтова та газова промисловість». 

 З метою підтримки обдарованої студентської молоді та створення умов для 

її творчого зростання, 

НАКАЗУЮ: 

1. Забезпечити організацію та проведення Конкурсу відповідно до «Положення 

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт» у галузі «Нафтова та 

газова промисловість» у п’яти номінаціях, а саме: 
 Нафтогазова інженерія  (видобування, буріння,  транспортування нафти і 

газу); 
 Обладнання нафтогазової галузі; 
 Електроенергетика та вимірювальна техніка;  
 Економіка та управління підприємствами нафтогазового комплексу; 

 Геологія, геофізика та безпека довкілля 
2. Завідувачам кафедр до 25 грудня 2020 р. провести перший етап конкурсного 

відбору наукових робіт згідно затверджених напрямків, а директорам інститутів 

проконтролювати підсумки та надати результати до 20 січня 2021 р. 

відповідальному секретарю, провідному фахівцю НДІНГЕіЕ Рябко Г.Ф., кім. 

0208. 

3. Провести другий міжвузівський тур конкурсу у 2 етапи: 

- 1-ий етап – рецензування робіт, які поступили в оргкомітет галузевої 

конкурсної комісії  (до 15 лютого 2021р.)  

- 2-ий етап – захист робіт претендентами у переможці на підсумковій науково-

практичній конференції  - у режимі відеоконференції (05-07  квітня 2021р.). 

4. Для організації проведення конкурсу – захисту студентських наукових робіт 

затвердити: 

4.1. Голову галузевої конкурсної комісії – Чудика І.І., проректора з наукової 

роботи.  

4.2. Відповідального секретаря – Рябко Г.Ф., провідного фахівця НДІНГЕіЕ; 

 

 



4.3. Заступників голови галузевої конкурсної комісії: 

● Витязя О.Ю. – к.т.н.,доц., директора інституту нафтогазової інженерії у 

номінації «Нафтогазова інженерія»; 

● Романишина Л.І. – директора  інституту інженерної механіки у номінації 

«Обладнання нафтогазової галузі»; 

● Мазура М.П. – к.ф.-м.н.,доц., директор архітектури, будівництва та 

енергетики; у номінації «Електроенергетика та вимірювальна техніка»; 

● Дзьобу О.Г. - директора інституту економіки та менеджменту у номінації 

«Економіка та управління підприємствами нафтогазового комплексу»; 

● Омельченко В.Г., к.г.н., доц., директор інституту природничих наук і 

туризму у номінації «Геологія, геофізика та безпека довкілля». 

5. Голові та заступникам голови галузевої конкурсної комісії, забезпечити 

рецензування наукових робіт, що надійшли на 2 тур та під час організації 

керуватись Положенням про Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей, наказ Міністерства освіти і науки 

України №605 від 18 квітня 2017 року.  

6. Проректору з науково-педагогічної роботи  Гораль Л.Т., головному бухгалтеру 

Стельмащук Н.С., керівнику відділу інформації та зв’язку з громадськістю 

Ковбанюку І.І., завідувачу лабораторії комп'ютерної обробки та друку науково-

технічної інформації Кудлі С.В. забезпечити учасникам конференції 

інформаційний і мультимедійний супровід та подарункові набори для 

переможців. 

7. Відповідальному секретарю, провідному фахівцю НДІНГЕіЕ Рябко Г.Ф. подати 

звіти галузевих конкурсних комісій про проведення Конкурсу в 10-ти денний 

строк після його завершення до Інституту модернізації змісту освіти, а також на 

електронну адресу konkurs@email.ua, за встановленою формою. 

8. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.  

 

 

 

 

 

 

 

 Ректор       Крижанівський Є.І. 
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